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FORMALI. 

Sjerhverri stjelt í mannlegu fjelagi, eins og hverjum einstökum manni, 

ríður um fram allt á því að þekkja vel ætlunarverk sitt, hvers 

kyns sem vera kann. En ekki ríður bændastjettinni hvað minnst 
» 

á að þekkjn og leysa ætlunarverk sitt vel af hcndi, þar sem hún er sú 

stjett; sem ber allar aðrar stjettir, eður aflar þess með fyrsla, sem 

þær þurfa að hafa sjer til atvinnu. f>að hafði lengi vakað fyrir 

mjer, að bóndinn gæli ekki fremur en aðrir leyst starfa sinn vel af 

hendi, án þekkingar á honum, og mig grunaði, að þekking sú, er 

til þess útheimiist, mundi eða hlyti að vera meiri, þar sem jarð- 

yrkjan var betrij en jeg hafði heyrt, að þeir menn væru til erlendis, 

sem betur kynnu að jarðarra*kt heldur en vjer íslcndingar. Jeg 

fór því uton í því skyni að vita, hvort þetta, sem mig grunaði og 

jeg hafði heyrt, væri satt, og varði jeg þar ærnum tíma til þess að 

gá að því, hvernig menn færu að leila sjer atvinnu af jörðinni. 

Jeg sá og sannfærðist um svo mikið, að þeir, sem bezt kunnu að 

rækta jörðina, höfðu hennar bezt not. 

Erlendis sá jeg að vísu mart, en tíð og reynslu er ætlað að 

skera úr því, að hvað miklu Ieyli það eður það, sem jeg sá, getur 

orðið þjóð minni að nolum. Mart verður hjer á landi ólíkt og cr- 

lendis, og að því leyli á jarðyrkjan hjer og þar ólikum kjörum að 

sæta. Náttúran er að vísu hvarvetna hin sama; en áhrif hennar og 

verkanir eru bæði margbreyltar og ólíkar, enda þótt sömu öfl ráði 

þeim. fiessu olla hinar ólíku kringumstæður, sem hvarvetna breyt- 

ast og eru eins margbreyttar, eiris og staðir og stundir. En þótt 

svona sje, þá gilda samt hvarvetna þær hinar sömu aðalregiur fyrir 

✓ . * ’ * 
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f>ví að yrkja jörðina eður afla ávaxta af henni, og að svo miklu 

leyti þurfa menn alstaðar sömu þekkingu og sömu reglur lil að 

yrkja jörðina. 

er nú áform mitt meS ritgjörð þessari, að gefa bændum 

hjerlendis dálítið sýnishorn af þeirri þekkingu, sem jeg sá að er- 
, * 0 ^ 

Iendis var álitin ómissandi, til að kenna bóndanum að þekkja eðli 

starfa síns, og til að leysa hann vel af hendi. J>að er og sannfær- 

ing mín, að þessi þekking hljóti eins hjer og erlendis að slýra við- 

leitni bóndans í því að rækta jörðina, því ella heppnist honum ekki, 

eins og þörf er á, að auka frjófsemi jarðarinnar eður gjöra hana 

varanlega. En þetta hvorttveggja er skilyrðið fyrir velmegun bónd- 

ans, eður að honum búnist vel, og þess æskja allir þeir, sem eru 

og verða bændur. En það eru ekki að eins bændurnir, sem hafa 

ástæðu til að óska þessa, heldur og þjóðin öll og þeir, sem eiga að 

sljórna henni. f>að er því vonandi og óskandi, að stjórn og þjóð 

vildu leggjast á eitt, til að koma á fót þess háttar stofnunum, þar 

sem bændaefni gætu átt kost á að afla sjer þcirrar menntunar, sem 

kennir þeim að þekkja ætlunarverk sitt eins og hæfir slöðu þeirra. 

Slíkar stofnanir hljóta að þykja öllum þeim nauðsynlegar, sein vita, 

hver þjóðheill er að góðum bændum og búskap. En þótt fátækt og 

samtakaleysi landsmanna kunni enn þá að vera því til fyrirstöðu að 

ein menntastofnun handa bændum geti komizt hjer á fót, þá má 

ætla, að slikt geti ekki til langframa orðið því til fyrirstöðu hjá þeim, 

sem hafa þau efni í höndum, sem sjer í lagi hafa verið ákveðin til 

slíkrar stofnunar. jþess má því vænta, að þessir menn sýni vonum 

bráðara í verkinu, að þeim sje annt um vegna þjóðarinnar að 

koma slíkri stofnun á fót. En svo mun þykja, sem jeg sje farinn 

að tala fyrir utan efnið. 
r 

I innganginum eður fyrstu grein ritgjörðar þessarar hef jeg 

leitazt við að sýna, hvert að sje ætlunarverk bóndans sem jarðyrkju- 

manns, og hvað á því ríði, að hann leysi það vel af hendi. Sumt 

af því, sem jeg hef þar um talað, hefði, ef til vill, sumum Iíkað 

betur að væri öðru vísi; en mig vonar, að flestir sjái, að jeg hafi 

farið með sannindi. Jeg hef sjer í lagi leitazt við að benda til 

þess, að bóndinn geli ekki fremur en hver annar leyst ællunarverk 
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sitt vel af hendi án þckkingar, og mig vonar, að allir skynugri 

menn sjái, að f)etta sje satt, og fví sje ekki óparft, að á það sje 

bent; enda mun tíminn og reynslan draga hjer aí‘ allan efa. Aðal- 

tilgangur ritgjörðar þeirrar, sem jcg nú byrja, er því sá, að lýsa 

fyrir bóndanum því helzta af því, sem viðkemur ællunarverki hans, 

að því leyti, sem hann er jarðyrkjumaður. Sem ja’ðyrkjumaður er 

bóndinn að öllu leyti háður nátlúrunni í öHum myndum hennar, og 

eru þær mjög margbreyttar, þegar þær eru liðaðar í sundur, og hafa 

margbreytt áhrif. En þessi áhrif eru annað tvcggja gagnleg eður 

skaðleg ætlunarverki bóndans, og þess vegna er nauðsynlegt fyrir 

hann að þekkja þau. 

Að því leyti sern náttúran og áhrif hennar eru margbreytt, 

að því skapi hlýtur þekking bóndans að vera margbreylt og koma 

víða við. En þar eð öíl þau og lögmál, er nátlúran hlýðir, eru 

óaðskiljanleg frá efnum þeim, sem hún er samselt af, þá er nauð- 

synlegt að þekkja efnin sjálf og eðli þeirra, til þess að geta þekkt 

öll þessi og lögmál. f>essa vegna þótli mjer rjelt að byrja ritgjörð 

þessa með því, að lýsa efnum þeim, sem einkum mynda jarðveginn 

og grösin, því áhrif þessara efna eru sjer í lagi það , sem bóndinn 

er háður. En þessi Iýsing efnanna v.arð mjer ekki alls kostar hæg, 

því engin þess konar fræði er hingað til samin á íslenzka tungu^ 

málið er því óvant slíkri vísindagrein, og vanlar bæði orð og 

talshætti, sem henni eru eiginlegir. Jeg hef því hlotið að smíða 

ýms ný orð bæði yíir efnin og áhrif þeirra. En það er tvennt, 

sem þarf til að smíða ný orð, svo vel sje: fyrst það að þekkja eðli 

málsins, og í öðru Iagi eðli hlutarins eður atburðarins, sem hinu nýja 

orði er ætlað að lýsa eður tákna. Jeg vcrð nú að játa það, að jcg 

er ekki svo vel að mjer í íslenzkri tungu, sem jeg vildi, til þess að 

vera fær um að smíða ný orð, svo vel sje; en hjá þessu hef jeg 

þó með engu móti getað komizt, nema því að eins að hafa útlend 

Oíð, eður að öðrum kosti að rita ekki. En ný orð hef jcg þá að 

eins ráðizt í að smíða, þegar jcg hvergi fann orð yfir það efni, sem 

jeg þurfti að lýsa, eður og að þau orð, sem til voru, þóttu miður, 

eður og ekki lýsa eðli cður aðaleinkenni þess hlutar, sem um var 

að ræða. Engum gömlum orðum hef jeg útrýmt, heldur að eins 
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nýgjörfingum, scm varla voru komnir inn í málið, eður búnír að 

vinna f>ar heimild. 

Jeg hef hins og annars vegna orðið að skipta ritgjörð þessari í 

kafla og hepti5 hef jcg í áformi að halda hcnni þannig smá saman 

áfram, cn nú sem slcndur get jcg ckki ákvcðið, hvað löng hún 

verður, en jeg vil bera mig að hætta ekki fyrr, en jcg hef drepið á 

flest J>að, sem yfirskript ritgjörðarinnar lofar. 

J>cssa dcild, sem jcg nú ræðst í að bjóða bændum fósturjarðar 

minnar, hef jeg ckki getað haft lengri vegna annríkis. f>að sem í 

henni kann að þyltja óvanalegt og þungskilið, þá bið jeg mcnn að 

lýta hana ekki fyrir það 5 jcg hef orðið að skýra frá því til upplýs- 

ingar um það, scm seinna kemur. 

Jeg vil nú ekki fara flcirum orðurn um þetta, heldur biðja landa 

níína að virða viljann fyrir verkið, og að taka það af nýgjörfingum 

mínum og allri ritgjörðinni, er þeiin virðist vera mega og gagnlegt 

sje, en slcppa aptur á móti hinu, scm miður kann rjett að vera. 

eður illa valið. 

Hvammkoti í febrúarmánuði 1853. 
✓ 
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G. Olafsson. 
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I n n g a n g u r. 

1. gr. 

Pafe er ætlunarverk bdndans afe rækta svo jarfeveginn, 

afe hann geti jafnan fengife af honum svo mikinn ávöxt, 

er samsvari daglegum þörfum hans og þeirra, sem hann 

á fyrir afe sjá. Afe rækta jarfeveginn, er afe gjöra hann 

r hæfan til afe bera hvers konar ávexti, sem mönnum eru 

þarflegir í hverri stjett efeur stöfeu, sem þeir eru. Fernt 

er þafe, sem heyrir til þess afe rækta jarfeveginn: 1) afe 

losa hann, 2) afe bera á hann, hife 3), afe þurrka hann, 

þegar hann er of votur, og þafe hife 4).afe verja hann fyrir 

öllum skafelegum ágangi. Mefe þessu möti sjer bóndinn 

svo um, afe hin frjófgandi öíl náttúrunnar hafi aldrei árang- 

urslaus áhrif á jarfeveginn, heldur gefi þann ávöxt á venju- 

legum gróferartíma, sem er í rjettum jöfnufei vife þörf bónd- 

ans. þannig flýtir bóndinn mefe rækt sinni fyrir náttúr- 

unni; hann stefnir áhrifum hennar á haganlega rás fyrir 

sjálfan sig. fegar náttúran megnar ekki af sjálfsdáfeum 

afe veita bóndanum allt þafe, er hann þarfnast, þá beitir 

hann kunnáttu sinni, og styrkir svo náttúruna til afe bæta 

því vife, er hann framar þarfnast. Hvarvetna þar sem 

lönd eru þjett byggfe og mikill er mannfjöldi, efeur og í 

þeim löndum, sem eru hrjóstug og grófeurlítil í sjálfu 

sjer, þar megnar náttúran eigi eingöngu afe veita mönnum 
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nægilegt vifturværi; hljóta þeir því sjálíir nokkuf) þab til 

aS leggja, er styrki náítiiruna til ab veita þeim fullkomií) 

uppeldi; en þaf) er þekking og atorka., 

því ljósari þekkingu, sem bóndinn hefur á öllu því, 

sem lýtur af> jarSarrækt, því betur er hann fær um ab 

leysa ætlunarverk sitt vel af hendi. þab má álíta jörbina 

eins og frumstofn lífsins. Visni þessi stofn efrnr verbi 

hann ófrjór, þá visna einnig og deyja greinar þær, sem af 

honum renna. En greinar þessar eru lífib, sem lifir á 

jörbinni; mannkynif) er og eitt af greinum þeim, er renna 

af þessum stofni, en rót sú, er rætir þær í þennan stofn, 

er bóndinn. Ilann tekur eins og rótin fyrst á móti grób- 

urnum frá stofninum, ogflytur hann sífean upp í greinarnar. 

— þannig virbist varib ætlunarverki því, sem bóndin hefur 

ab gegna, og hefur hann liaft þafe sífean mannkynife tók 

afe rækta jörfeina sjer til atvinnu. þafe er Ijóst af því, 

sem nú er sagt, afe mikife rffeur á því, afe bóndinn géii 

leyst vel af hendi þetía ætlunarverk sitt, sem svo er mjög 

árífeandi; því kunni hann þafe ekki, þá er öil mannleg vel- 

ferfe í vofea stödd. Jörfein verfeur ófrjóf, þegar bóndinn 

kann ekki til afe rækta hana, eins og efeli hennar er sam- 

bofeife, en af ófrjófsemi jarfearinnar kemur örbyrgfe og volæfei 

yfir lönd og lýfei. — Allir vita, afe þetta er satt, því 

reynslan hefur sannafe þafe optlega og sannar daglega. 

þ>ví meiri ágófea, sem jörfein gefur af sjer, þess betur 

vegnar þeim, sem rækta hana; en þafe er komife nndir 

kunnáttu jarfeyrkjumannsins afe miklu leyti, hvafe mikinn 

ávöxt afe jörfein gefur honum. 

þafe sem bóndanum rífeur á afe öfelast er fyrst og fremst 

þekking á efeli jarfevegarins; þekki kann þafe ekki, hvernig • 

getur liann þá ræktafe hann eins og efeli hans er sambofeife ? 

Dagleg reynsla sannar þafe, afe enginn fær notafe sjer hlut- 

ina, hverrar tegundar sem þeir eru, yfir þá þekkingu fram, 

sem hann hefur á nytsemi þeirra. þau not hlutanna, - 

sem menn þekkja ekki, af þeim vita menn ekki, og geta 

því ekki heldur fært sjer þau í nyt. Svona er þessu varife 
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me& jörfeina; menn hafa eptir því not af henni, sem þeir 

kunna til afe hagnýta sjer hana. Ekki verÖur sagt, hva& 

mikinn ávöxt jörfcin er megnug um a& bera, fyrr en hun 

er ræktuí>, eins og mest ver&a má. En hvenær er jörbin 

svo vel ræktuí), og hvar í heimi er hún ræktub svo, ab 

ekki sje aubií), a& gjöra þa& betur? Sá mun enginn vera, 

er sagt geti nm þá jörí), er hann hefir til ræktunar, a?) 

nú sje hún ræktub til fulls, og geti ekki or&ið þa& betur. 

þetta geta menn ekki sagt, og kemur þafc til 'af því, 

ab enginn kann enn þá a& rækta jör&ina svo vel, afe þa& 

geti ekki orfeib betur. þetta er aptur vottur þess a& menn 

þekkja ekki, a& meiri not megi af jörbinni hafa, en nú 

eru höfí>, því ella mundu þeir gjöra þaí). En mönnum 

fer allt af fram eins í jarbarrækt eins og hverju öbru. 

þegar mönnum hefur farib ’fram í þvf a& nota sjer ein- 

hvern hlut betur en ábur, þá sjá þeir fyrst, hvers þeir 

hafa farib á mis vegna vankunnáttu sinnar. Allt af sjá 

menn þab betur og betur, eptir því sem kunnátta þeirra 

vex til a& rækía jörbina, ab þetta á sjer eins stab um 

notkun hennar eins og annara hluta. Lengi ætlubu menn, 

ab hveiti gæti naumlega þrifizt annarstabar en í heitu 

löndunum, en nú vex þab í Noregi og í Svíþjúb, og eru 

þau lönd einhver hin norblægustu á hnettinum. Kirsiberin 

voru flutt frá Austurálfu til Romaborgar, og hjeldu menn 

ab þau gætu hvergi dangast nema þar; en nú vaxa þau 

á ýmsum stöbum, bæbi í Noregi og í Svíþjób. Sama má 

segja um ýmsar abrar jurtir, sem lengi var ætlab, a& eigi 

gætu þrifizt nema í heitu löndunum; en kunnátta manna 

hefur nú sýnt, ab þær geta vaxib í þeim löndum, þar sem 

ekki er meir en me&alhiti. Kunnáttu manna hefur eigi 

ab eins tekizt ab landvenja ýmsar jurtir úr heitu lönd- 

unum í hinum köldu, heldur og líka a& fá þar af þeim 
9 • » 

helmingi meiri ágúba, en þar sem þær upprunalega uxu. 

En allar þær framfarir, sem jarbyrkjan hefur ná& nú á 

dögum eru því a& þakka, a& þekking manna hefur aukizt. 
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Lengi átti jarfeyrkjan örftugt uppdráttar. Bdndanum 

tákst ekki sökum vankunnáttu ab leysa ætlunarverk sitt 

af hendi. Hann ræktabi jörbina ab sife fe&ra sinna og 

forfeSra, enda var lítib hirt um, ab hann lilyti j)á mennt- 

un, sem stöbu hans hæfbi. þab var sumstabar ab menn 

hirtu ekki meir um bændurna heldur en skynlausar skepn- 

ar, nema mibur væri, og ætlubu ab þeir væru hæfastir til ab 

leysa ætlunarverk sitt bezt af hendi, ef þeir væru sterkir 

sem uxar og asnar, og þeim jafnheimskir; því þá veitti 

þess hægar ab temja þá eptir vild sinni. Bóndinn ólst 

upp, lifbi og leib undir lok á sama stab, allt eins og grasib 

á jörbinni. Fæbingarstabur bóndans var hjervistarstabur 

hans, hann var honum allt bæbi í andlegum og líkamleg- 

um efnum; þab sem var fyrir utan þetta litla svib, af því 

vissi bóndinn lítib ebur ekkert. Meb þessu tókst mönnum 

ab spekja bóndann og þar ab auki ab varna honum ab 

komast í soll og svakk, en líka ab varna honum allrar 

menntunar. þab er enginn flokkur ebur sjett sd til í 

mannlegu íjelagi, sem hefur átt ab eins bágum kjörum 

ab biía, og sem hefur verib farib meb eins hirbulaust og 

bændastjettina. þab hefur ekki verib látib lenda vib þab, 

ab skipta sjer ekkert um menntun hennar, heldur hefur 

hun verib höfb fyrir gjaldeyri í vibskiptum manna og 

gjörb dáblaus meb alls háttar kitgun* og álögum, án þess 

ab gætt hafi verib ab því, a& meb slíkri mebferb hlaut hun 

sífellt ab verba mibur fallin og óhæfilegri til ab vinna 

sómasamlega ætlunarverk sitt. Stæbi bóndinn ekki í öllum 

skilum og gegndi ekki öllum þeim kvöbum, er landsdrottinn 

lagbi leiguliba sínum á herbar, þá var vibkvæbib, ab hann 

skyldi rekinn burt af jörbinni ebur sæta ávítum. því er 

nu mibur, ab nokkub þessu lfkt vibgengst. enn þá manna 

á millum bæbi hjer og annarstabar. Meb þeim hætti, er 

nú var talib, lögbu hinar stjettirnar vanvirbu á bænda- 

stjettina, og þab svo, ab hún þótti til einskis liæf, nema 

alls þess er álitib var állra lítilíjörlegast, en þab var jarb- 

yrkjan. Af öllu þessu leiddi þab, ab bændastjettinni varb 
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seint framfara aufcife, enda hirti Inín sjálf Iftt nm allar 

framfarir og haffei jafnvel <5beit á allri menntun. En af 

þessu leiddi aptur þab, ab jarbyrkjan batnabi ekki ab því 

skapi, sem fdlkib fjölgabi. Akrar manna og jarbir voru 

víba komnar í örreiti, og fæddu varla bdndann auk heldur 

fleiri. ' , 

Á þjöbverjalandi höfbu menn frá aldaöfeli haft sum- 

stabar þann sib ab rækta sífellt korn á sama stab ár frá 

ári; en þegar þab haíbi gengib um hríb, og kornib hætti 

ab spretta, þá hættu menn ab rækta hinn dfrjófa akur um 

nokkur ár samíleytt, varabi þab stundum svo lengi unz 

lyng og mosi t<5ku ab spretta á akrinum. Bændurnir sögbu, 

ab jörbin þyrfti ab hvíla sig, og yrbi því betri, sem htín 

fengi lengri hvíld. þessi ræktunarháttur hjelzt víba hvar 

vib fram á vora öld, og voru sumar sveitir svo illa yrktar, 

ab þær þurftu korns meb frá öbrum sveitum. I öbrum 

löndum var víba eins ástatt meb jarbrækt eins og á þj<5b- 

verjalandi. þab var orbin almenn umkvörtun, ab jörbin 

væri allt af ab verba öfrjtífsamari; en menn skildu ekki, af 

hverju þab kom. Af þessu föru margir af íandi burt tír 

Norburálfunni, og hjeldu vestur um haf til Vesturheims, 

því þaban var sögb frjöfsemi mikil og landskostir göbir. 

Loksins töku menn eptir því, ab fölksfjöldinn var orbin 

meiri en svo, ab jörbin gæti fætt hann meb gröba sínum, 

og ntí varb ab leita einhverra bragba. Ýmsir vísindamenn og 

ættjarbarvinir föru ntí ab hugsa um jarbyrkju, yfirgáfu þá 

sumir stjett sína og gjörbust bændur; þeir rannsökubu ebli 

jarbvegarins og grasanna, og fundu skjött, ab þekking á 

hvorutveggja þessuvar skilyrbi fyrir því, abjarbyrkjan gæti 

blömgazt; þeir sáu, ab kunnáttan yrbi ab stjörna vibleitni 

bændanna í því ab yrkja jörbina, því annars lilytu þeir 

ab erfiba til önýtis, og öll jarbyrkja ab ganga til þurrbar 

fyrr eba síbar. Töku þeir ntí ab breyta mörgu í jarb- 

yrkjunni frá því, er ábur hafbi verib, en þar breytingar 

þeirra voru byggbar á kunnáttu, varb skjött stí raun á, 

ab þeir breyttu mörgu til ba.tnabar. þeir gátu sýnt í verk- 
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inu, aSjörbin gat gefib meiri arb, en ætlab hafbi verib um 

langan tíma. þetta hlaut ab vekja athygli manna, og ávo 

fór, ab ýmsir af bændastjettinni fðru ab leita sjer meiri 

menntunar en ábur; en í þessu var fólgin hin komandi 

framför jarbyrkjunnar. Menn urbu l>ess nú brátt áskynja, 

ab bondiim var úviburtækilegur allri menntun á meban hann 

var ofurseldur kúgun og ánaub einstakra manna. Menn 

komust ab raun um þab, ab jarbyrkjan gat eigi náb l'ram- - 

förum nje blomgun meban þeir, sem áttu ab stunda hana, 

voru þrælar eií ekki frjálsir menn. A þetta bentu menn nú 

stjúrnendunum, og var því í fyrstu mjög misjafnlega tekib; 
* < # 

en þar sem stjórnendurnir ljetu sjer skiljast, ab bæta 

þyrfti kjör bændanna meb frjálslegum búnabarlögum og 

ýmsum nytsömum tilhögunum, þar varb sú raun á, ab 

jarbyrkjan tok framförtim. 

þab var einkum tvennt, sem menn fundtt ab búndanum 

reib á ab öblast, til þess ab geta gegnt ætlunarverki sínu; 

en þab var frelsi og menntun. Hib fyrr talda bættu menn 

meb því, ab hjálpa bænduntim til ab eignast ábýlisjörb 

sína; en hib síbar talda nteb því, ab stofna búnabarskola. 

En þab er fyrst nú á döguni, ab þetta tekúr ab verba al- 

mennt hjá mörgum þjúbum; enda er jarbyrkjan víbast 

hvar í bernsku, og byrjar nu fyrst nýtt íramfara tímabil 

f sögunni,þegarbændastjettin er farin ab námenntun og frelsi. 

2. gr. 

Sama ætlunarverk hefur bændastjettin á íslandi og 

bæhdastjettin í Öbrum löndum; henni ríbur og jafnmikib 

á ab leysa þetta ætlunarverk sitt vel af hendi. Hin ís- 

lenzka bændastjett þarf þess vegna ab öblast sömu þekk- 

ingu og bændastjettin í öbrum löndum. þab er ein spurn- 

ing, sem bondanum bæbi hjer á landi og annarstabar ríbur 

á ab geta leyst úr, og hún er: Hvernig á jeg ab fara ab 

rækta svo jörbina, ab hún beri þann ávöxt, er sje í rjett- 

um jöfnubi vib allar þær þarfir, er jeg hef ab annast? 

Jafnóbum og þarfir manna aukast, kemur ný og ný krafa 
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til jarfcarinnar til afe fylla þær; en jafnskjótt og þessi 

krafa er gjörb til jarfearinnar, kemur hun og til bönclans. 

En af þessari kröfu leifeir spurning sii fyrir böndann, er 

þegar var á minnst. Oss bændunum hjer á landi ríbur á 

aí) öblast sem brá&ast þá þekkingu, er þarf til ab leysa lir 

þessari spurningu, því ef vjer getum þab ekki, þá fáum 

vjer aldrei yrkt jörfeina svo, ac) gröði hennar nægi þörfum 

vorum. Oss rfóur mjog á ab gæta ab því, hverjar þaríir 

vorar eru og hvab þeim lfóur, því annars má svo fara, aí) 

þær aukist svo, án þess vjer tökum eptir því, ab enginn 

jöfnubur verbi milli þeirra og þess, sem vjer eigum aí) 

gegna þeim meÖ; en þaí) verbur jafnan aÖ vera, eigi vel 

ab fara. Allar breytingar, nýjar tilhaganir og stofnanir, 

sem gjörbar eru landi og lýÖ til hagsmuna og framfara, 

allar krefja þær hýrrar nau&þurftar, bæfei til þess ab kom- 

ast á, og líka til hins, ab þeim verbi vib halclib framvegis. 

En þessar nýju þarfir — hvaban eiga þær ab koma? 

Hvaban eiga þær ab takast annarstabar en af jörbinni, eba 

þeim ávöxtum, sem böndinn afiar af henni? Ab þarfir 
/ • ••v 

vorar Islendinga hafi aukizt og sjeu ao aukast, þab mun 

liverjum þeim í aiigum uppi, sem gæta vill ab tímanum, 

sem libin er, og þeim, sem er ab líba. þab er og eigi 

svo mjög ölíklegt, ab þarfir vorar aukist nokkub frá því* 

sem nu er, svo ab vjerþurfum um skammt í fleiri horn ablíta, 

en vjer nú höfum. Komandi tíminn mun síbar sanna, hvort 

þetta sje hugarburbur einn og öþarfur kvíbi. En eitt er 

víst, og þab vita allir, ab eins og tíminn líbur, þá breytast 

hagir og kringumstæbur manna, en þar af leiba nýjar 

þarfir og nýr kostnabur, og því meiri breyting, sem fölgin 

er í tímanum, því fremur ríbur á ab sjá vib þeim kostn- 

abi , sem breytingarnar hljöta öumflýjanlega ab leiba af 

sjer. En þab er nú einraitt þetta tímabil, sem vjer lifum 

á, er í mörgu ber þab meb sjer, er til breytinga horfir. 

Menn vilja breyta ýmsu frá því, sem ábur var, koma á 

föt nýjum stofnunum, sem eru nytsamar,jafnvel ömissandi 

,til ab efla heill og framför þjöbar vorrar. En er nú afli 

/ 
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sá, sem vjer höfum til aí> koma þessu á f<5t, í nokkrum 

jöfnuhi vi& þab, sem til þess útheimtist? — Vib þessu ættum 

vjer, Islendingar! ab sjá í tfma og hugsa fyrir því; en 

þab má mefe engu m<5ti betur gjöra heldur en meb því, 

ab taka sjer betur fram í jarbarrækt en hingab til verib 

hefur. Engin heimska er jafnmikil og sá, ab byggja alla 

velferb sina á blindri tilviljun, en svo gjöra þ<5 allir þeir, 

sem byggja hana á <5ræktabri jörb og <5menntabri bænda- 

stjett. því menntun bændanna er f<51gin í því, ab þeir 

viti ekki ab eins ab auka frjófsemi jarbarinnar, heldur og 

ab gjöra hana varanlega. Af því er öll jarbrækt komin, 

ab menn sáu ab úrækíub jörb gaf stopulan gr<5ba og stund- 

um lítin ebur engan, þetta stóbust menn ekki, því þörfin 

var söm og jöfn og framar <5x en minnkabi. þess vegna 

tóku menn ab tryggja stofn velfeibar sinnar, jörbina, meb 

því ab yrkja hana og uvakta”. 

Reynsla libinna alda hefur sýnt meb óhrekjandi rök- 

semduin, ab þeir, sem bczt yrktu jörbina, ab þeir hinir 

sömu hafa byggt velferb sína á traustustum grundvelli; 

en aptur á móti þeir, sem breyttu þvert á móti þessu, 

voru allra manna aumastir. Meb sama móti og vjer, Is- 

lendingar! höfum hingab til ræktab jörbina, getum vjer 

ekki náb neinum töluverbum framforum. Gróbi jarba 

vorra er stopull, og eins er megun vor og velferb; en þab 

kemur af því, ab vjer hirbum ekki um jörbina og berum 

ekki kunnáttu til þess; því ef vjer bærum kunnáttu til 

þess, þá mundum vjer eflaust gjöra þab beíur. Af því 

ab vjer höfuin ræktab fósturjorb vora lakast allra mennt- 

abra þjóba, þá erum vjer þeirra vesalastir, og velferb vor 

hlýtur jafnan, meban slíku fer fram, ab vera völt; því vjer 

eigum hana ab mestu leyti undir blindri heppni. 

Meb sama hætti, og vjer hingab til höfum ræktab 

jörbina, fáum vjer ekki meiri ávöxt af henni; en þeir 

ávextir, sem vjer nú fáum, eru naumast nógir til ab* fylla 

þarfir þær, er vjer nú höfum, og en síbur til ab standa 

straum af þeim, er framvegis kunna vib ab bætast. Vjer 
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ræktum eigi jörfeina til hálfs vib þaS, sem unnt er, en 

vjer fáum og heldtir ekki hálfan ávöxt. Af þessu kemur 

þa&, a& oss brestur optlega; en af skorti leibir dá&leysi 

og deyfb í öllum fyrirtækjum. þetta hefur reynslan þrá- 

faldlega sannab bæbi lijer á landi og erlendis. Saga ís- 

lands ber þab meb sjer, ab síban bændastjettin t<5k ab 

vanrækja jörbina og hirba Iftt um ætlunarverk sitt, síban 

hefur sveiíabuskapurinn verib jafnan dauflegur og á völt- 

um fötum, svo ekki liefur þurft nema eitt dár til ab steypa 

honum um koll. þegar svo fer, ab btíib og böndann bilar, 

þá er fdtunum kippt undan velferb landsins; því ub<5ndi 

er biistolpi, en bii er landsídlpi’V 

þab sem vjer, Islendingar! allra fyrst þurfum ab gjöra, 

til ab tryggja sveitabunab vorn, er, ab afla oss þekkingar 

á þeini mebulum, sern titheimtast til þess ab auka frjóf- 

semi jarbarinnar og gjöra hana varanlega. En þessi þekk- 

ing er inni falin f ])essu fernu: 1) þekkingu á ebli jarb- 

vegarins, 2) þekking á þeim grösum, er vjer tíöfum til ab 

rækta; 3) þekking á áburbinum og 4) þekking á þeim 

verkfærum, sem höíb eru til ab bæta meb jarbveginn. þessa 

þekkingu hefur oss íslendinga hingab til ab mestu ebur 

öllu levti vantab; en þessi þekking er þó þab, sem framfarir 

jarbyrkjunnar eru bnndnar vib. 

þekkingin ájarbveginum er fólgin íþvíab bera kennsli 

á, hvort hib ytra og innra ásigkomulag jarbvegarins sje 

sambobib þeim grösum, sem vjer viljum rækta. þab er 

meb öbrum orbum, landslag og jarblag, sem menn þurfa 

ab þekkja og gefa gætur ab, því nema svo sje, þá er þab 

komib undir tilviljun éinni, hvort grös þau, sem á ab 

rækta, fái hæfilegan stab til-ab vaxa á; en eptir því fer 

uppskeran. þekking á ebli grasanna er og naubsynleg, 

fyrst þess vegna, þegar velja ájörb handa þeim og áburb; 

í öbru lagi þurfa menn ab vita gæbi grasanna til fóburs 

fyrir menn og skepnur, ebur til hvers annars, sem þau 

á ab bafa. Grösin eru misjöfn ab gæbum, og ríbur því 

mjög á ab þekkja þennan mismun, svo menn geti valib eptir 
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því. Sama cr aft segja um ábur&inn, menn verfea ab þekkja 

hann, til þess ab geta hagnýtt sjer hann; en þekking á 

áburSinum er fdlgin í því ab vita, hvernig á ab geyma 

hann svo frjdmagnib missist ekki tír Iionum til ónýtis, og 

hvenær og hvernig hann skal á bera og í hverju ásigkomu- 

lagi hann þarf ab vera, þegar hann er á borinn. Eptir 

þessu fara áhrif áburbarins ájarbveginn og grosin. þekk- 

ingin á ebli jarbvegarins bendir mönnum til þess, hvernig 

meb hann skal fara, til þess ab gjöra hann hæfan til ab 

beraávöxt. Sje jarbvegurinn of harbur og of þjettur, þá sara- * 
lagast áburburinn honum ekki, og rætur grasanna megna 

ekki ab breiba sig ut í honum, ebur þröngvast nibur í 

hann. Af þessu leibir, ab naubsynlegt er ab þekkja og 

hafa þau verkfæri, sem eru höfb til ab losa jarbveginn meb. 

þab hefur verib einn höfubgalli á jarbrækt vorri Islendinga 

nii á seinni tfmum, ab vjer höfum ekki haft verkfæri 

þessi. þessi verkfæri og nytsemi þeirra* þekktu febur 

vorir, og þötti þeim áhrif þeirra á jarbveginn svo mikils 
< 

umvarbandi, ab þeir gáfu þeim nafn eptir því, og kÖllubu 

' þau arb, þ. e. ágöbi. Jarbvegur fösturjarbar vorrar hefur 

sama ebli nu og á dögum febra vorra. Hann hefur jafn- 

an þab ebli ab þjettast og síga saman, en þar af leibir, 

ab hann tekur síbur á möti Öllum hinum frjófgandi áhrif- 

um náttiirunnar. 
/ 

Eptir þessu ebli jarbvegarins hafa menn tekib þegar 

á elztu tímum, þá er mannkynib var enn þá á æskualdri. 

Er þab fært í frásögur um Osíris Egyptalandskonung, ab 

hann hafi fyrstur manna fundib verkfæri til ab losa 

meb jarbveginn, en þetta verkfæri var plógurinu. En þá 

Osíris hafbi fundib plógin, ferbabist liann um iöndin, til ab 

kenna þjóbunum ab nota sjer hann. Fannst mönnum svo 

mikib um gagnsemi þessa ágæta verkfæris, ab þeir dýrk- 

ubu höfund þess, eins og Gub, þegar hann var dáinn. 

En hvab sem nú uin þetta er, þá höfum vjer eigi fyrr 

sögur frá mannkyninu, en þegar þab hafbi plóginn til ab 

yrkja meb jörbina. þab má undarlegt þykja um oss 'ís- 
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lendinga, ab vjer slailum hafa gleymt pldgnum ah öllu 

nemH ab nafninu eintömu. Og hefur þab engri annari 

þjdb orbib nema oss ; enda hefur oss orbib ab þessu; því 

síban vjer gleymclum plognum, höfum vjer gleymt því ab 

losa þyrfti jöibina, enda höfum vjer og eigi átt kost á 

því síban. 
• • • 

Vjer höfnm því misst af ölltr því gagni, sem plogur- 

inn vinnur, og hefur þab orbib landi voru og þjob ometan- 

legur skabi. Síban pldgurinn gleymdist, hefur jarbvegur- 

inn fengib næbi til ab festast og þiifurnar ab fjölga, en 

meban þessu hvorutveggja hefur farib fram, hÖfum vjer 

fækkab og orbib sífellt vesalli. Plogurinn er svo mikils 

verbur, ab bdndinn getur ekki án hans leyst ætlunarverk 

sitt vel af hendi. I sama bili og allir pldgar stöbvubust, 

þá væri öll sii heill og velferb, sem menn eiga jarbyrkj- 

unni ab þakka, horfin í einu vetfangi. — Svo mikib ríb- 

ur á því ab jarbvegurinn sje plægbur eba, losabur. þab 

ríbur engu minna á því ab plægja jarbveginn, heldur en 

ab bera á hann, því áburburinn verbur ekki ab helmings- 

notum nema hann blandist sarnan vib jarbveginn svo djiipt 

sem grasræturnar ná. • - 

Eitt dæmi sannar þetta Ijdsast. Vjer sjáum, þegar 

sljettub eru tún, og borin er mykja í flægib undir þökurnar, 

ábur en þær eru lagbar nibur, þá sprettur grasib helmingi 

betur og lengur, en þegar borib er ofan í grasrdtina. En 

þetta er ljos vottur þess, hve á því ríbur og livert gagn 

þab sje, ab áburburinn komist nibur í jarbveginn. Áburb- 

urinn þarf ab vera rjett undir og utan meb hlibunum á 

rdtum grasanna, en eigi ofan á þeim. En þetta fer áburb- 

urfnn eigi alls kostar af sjálfsdábum, heldur þarf ab láta 

liann þar,\og þab verbur meb engu betur gjört, en meb 

pldgnum. þab er bágt ab hafa lítinn áburb, en enn þá 

bágra er, þegar þab litla, sem til er, getur eigi orbib ab 

notum sakir vankunnáttu. 

En þab er ekki eingöngu fyrir áburbinn ab losa þarf 

2 
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jarfcveginn, heldur vegna margs fleira, og skal því betur 

lýst, þegar talab verfeur um ebli jarbvegarins og rækt hans. 
/ 

I inngangi þessum hef jeg bent til, hvert ætlunarverk 

bdndans sje.og livafe á því ríbi, ab hann beri kunnáttu til 

ab leysa þab vel af hendi. En kunnátta sii, er gjörir 

bðndann hæfan til ab rækta jöibira, er ídlgin í þekkingu 

á öllu því, sem þarf til ab auka og víb halda frjdfsemi 

hennar, hvort heldur þetta eru verkfæri, efni ebur öfl. 

En fyrst af öllu rí&ur á ab þekkja efni þau, sem mynda 

jarbveginn og grösin; þekki bándinn ekki ])essi efni þá 

getur hann ekki vitab, hvort rjett sje farib meb jarbveginn 

og grösin ebur ekki. Fræbi sii kallast efnafræbi, sem kennir 

mönnum ab þekkja ebli efnanna, og þab ekki ab eins 

þeirra, er mynda jarbveginn og grösin, heldur og hinna, 

sem öll náttiiran er samsett af. 

þann hluta efnafræbinnar, sem einkum hljdbar um 

þau efiii, er mynda jarbveginn og grösin, mætti, ef til vill, 

kalla f r j<5e fnafr æb i á vora tungu. £>ab er nii þessi 

hluti efnafræbinnar, sem bándinn þarf ab bera kennsli á, 

því ella fær hann ekki þekkt ebli jarbvegarins nje gras- 

anna, svo vel sem þörf er á, til ab geta farib svo meb 

hvorttveggja, er sambýbur ebli þess. Efnalýsing su, er 

fylgir hjer á eptir, er samin til þess, ab jarbyrkjumaburinn, 

eba bándinn, geti fengib nokkra liugmynd um jarbefni þau, 

sem honum einkmn vib koma. 

, '3. gr. 

Efnafræbin kallar þab frumefni, sem er eins kyns 

eba einnar tegundar. þessi efni verba því ekki abskiiin 

í fleiri efni. Menn þekkja nu á dögum 63 frumefni; en 

ekki er ólíklegt ab þau verbi fleiri meb tímanum, því verib 

getur, ab sumt þab, er nu kallast frumefni sje þab ekki, 

heldur sje samsett af fleirum efnum, sem þá eru frumefni. 

þessi 63 frumefni eru þab, er ýmislega samblöndub mynda 

hlutina, hvort heldur þeir eru lifandi ebur daubs ebiis, 

þjettir ebur rennandi. Efnafræbingarnir skipta frumefnun- 
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um -eptir ebli þeirra í málmleysingja — þa& eru efni, sem 

ekki eru málmar í — og málma; en málmunum aptur í 

þunga og ljetta málma. 

STUTT YPIRLIT YFIR FRUMEFNIN. 

4* gr- 

A. . Málmleysiíigjar. 

, 1. Eltli ebur surefni. Eitt sjer ebur eintámt er 

efni þetta rennandi sem lopt, án litar, bragbs og lyktar. 

þaí) íinnst í loptinu og er eitt af efnum þeim, sem 

loptib er samsett af; þab er og í vatninu, dýrunum, grös- 

unnm, mælmlingjunum og ab öllu samtöldu þá er meira 
^ * 

ebur minna af því í flestum hlutum, sem jörbin er samsett 

af, og einungis verba fáar breytingar á efnasamböndum 

hlutanna svo, ab eldib eigi ekki þátt í þeim. Menn ætla 

ab eldib sje einn þribjungur af efnismagni þjettra hluta á 

jörbunni. , 

2. Logvaki (vatnsefni). Efni þetta er eitt sjer lopt- 

tegund, og er þab annar sambandshluti vatnsins, einnig allra 

dýra líkama og grasa. Logvakinn er ljettastur allra lopt- 

tegunda. • ~ • ’ 

3. Hol d gj afi (köfnunarefni). Lopttegund þessi er höfub- 

efnib í loptinu, og er þab y*()9ö hlutar þess. Iloldgjafinn er 

og einn sambandshluti allra dýra líkama og grasa. 

4. Kolefni. þab er fast í sjer og finnst í öllum 

líkömum grasa og dýra. þab er og mest megnis efnib í 

vibar- og steinkolum og dýra- ebur beinakolum. 

5. Brennsteinn. Hann er fastur í sjer, finnst víba 

og þekkja hann því flestir; er hann hreinn einkum á þeim 

stöbum, þar sem jarbeldar hara upp komib. Efni þetta er 

þ<5 optast blandab öbrum málmum. 

6. G1 <5 r. þab finnst aldrei öblandab, heldur optast sem 

2* 
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gldrsýra í sambönchun vife mörg efni. Efnafræbingunum hefur 

tekizt ab fá efni þetta abgreint út af fyrir sig, og er þab 

þá þjett en mjiíkt sem vax. 

7. UKI<5 r”. þab er líkt lopti, gulgrænt ab lit og þefbiturt, 

en skabnæmt er þab fyrir lungun. uKlór” er einn sambands- 

hluti í hafsaltinu og er ])ab mjög altftt. 

8. Kísill. Efni fast í sjer, og er frumefnife í kísil- 

jÖr&inni og því eijnn sambandshluti í stubla- e&ur stöngla- 

bergi, tinnu, og nær ])ví f öllum mælmlingjum þeim, er 

jarbtegundar eru. þab finnst tíbast af öllum jarbtegundum 
- ♦ 

á yfirborbi jar&ar vorrar. 

9. F/uor. Loptmyndab efni, en drýpur í kulda, finnst 

aldrei eitt sjer. I sambandi vi& múrlím e&ur kalk myndar 

þa& stein þann, er Flusspath kallast. 

. 10. Bor. Fast efni í sjer og dökkgrænt aí> lit. Ur 

efni þessu er hib nafnkunna salt, er borax kallast, og er 

þab haft til ab kveikja saman máhna meb. 

11. Brojn. Drjúpandi efni, lifrautt ab lit, og er af því 

bitur en þo oþægileg lykt. þab finnst í hafsaltinu og 

söltum stöbuvötnum Qg tjörnum, en er j)<5 mjög litib til 

af því. - 

12. Jod. Fast efni í sjer, lfkt járni á litinn og blikar 

sem málmur; þab er af því mjög oþægileg lykt; finnst í 

sæjurtum, t. a. m. þangi, njarbarvetti o. s. fr. 

5. gr. 

B. Ljettir málmar. 
1. KaUum. Fast efni í sjer, mjúkt sem vax, bláhvítt 

ab lit og gljáir sem málmur. Efni þetta finnst í grösunum, 

og kallast í daglegu rnáli pottaska. Pottaskan er ka/ium 

í sambandi vib kolsýru; og finnst þetta kolsýrba kalium í 

mörgnm steintegundum, t. a. m. í leirsteininum (Fe/dspath). 
2. Natrium. Efni þetta er mjög líks eblis og kalium. • 

þab er frumefnib í natroji, er almennt kallast soda. Soda 
* • 

er kolsýrt natrium, er efni j)ab haft til sápu- og glergjörb- 
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ar o. s. frs. f>aí> íinnst eins og kaliitm í grösunum, þab 

er og annar sambandshluti hafsaltsins. 

3. Lithium. Efni fast í sjer; þab er frumefnií) í efni 

því, er lithionet kallast, er efni þetta sambandshluti ýmsra 

steintegunda eba mælmlingja, t. a. m. /íVA/ogljásteins; en 

er þó sjaldfundib. 

4. Ammonium. þab er frumefnib f ammoniaki. Efna- 

fræbingarnir hafa ekki enn getab náÖ því einu út af 

fyrir sig. 

5. Barium (þungefni). Fast efni í sjer, grátt aÖ lit og 

gljáir sem málmur. Efni þeíta er frumefnib í jarÖtegund 

þeirri, er 5í/n7(þung-)jörí) kallast. þab finnst og í stein- 

tegund þeirri, er þungsteinn heitir (Tangspath). 

6. Strontium. þaÖ er frummálmurjarÖtegundarþeirrar, 

er menn kalla strontianjörJ. Efni þetta finnst í ýmsum 

steintegundum, t. a. m. «ÍA0////V//2steininum o. s. frv. 

7. Katsium. Fast efni í sjer, silfurhvítt á lit, blikar 

skært eins og skyggÖur málmur. þaÖ er frummálmur múr- 

límsins. 

8. Talksium (magnesium). þaÖ er frummálmur jarÖ- 

tegundar þeirrar, er tatlj'óv'b eöur tnagnesia (kljájörö) kali- 

ast; þaÖ er og sambandshluti margra mælmlingja. Næst 

límjörÖinni (kalkjörÖinni) er þaÖ helzti sambandshlutinn í 

hnútum og dýra beinum, einnig í flestum grasategundum 

og korntegundum. ‘ . 

9. AUuminium. þaÖ er frummálmur eÖur frumefni 

jarÖtegundar þeirrar, er leirjörÖ kallast, er þaÖ jarötegund 

þessi, sem önnur en kísiIjörÖin (sandjörÖin) er hin altíÖasta 

jarÖtegund á jörÖunni. 

10. Beryllium, 11. Zirkoniúm, 12.Yttrium, 13. Thorium. 

Efni þessi eru frummálmar jarötegunda þeirra, er viö þau 

eru kennd. þau tvö efni, berylliam og zir/tonium finnast 

í gimsteinunum beryl og zirkon, Hin önnur tvÖ eru mjög 

sjaldgæf og almenningi ókunn. 
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• * * 6. gr. 

C. þungir málmar. 
Flest fruméfnin heyra undir flokk þennan. Málmarnir 

eru allir þjettir, þegar kvikasilfrife er undan skilií). þessir 

eiginlegleikar máhnanna eru mönnum kunnir : 

1. ) skær gljái, blik ebur slikja, þegar þeir eru fægfeir; 

kalla menn fegurb þessa málmslikju hvarvetna, þar sem 

hún finnst, t. a. m. á vængjum ýmsra fugla og fibrilda. 

2. ) málmar draga mjög ab sjer hita og rafurmagn, og 

leiSa hvorttveggja bezt allra hluta. 

3. ) þeir eru eblisþyngstir allra hluta, ebur, þeir eru 

þyngri í sjer en allir hlutir abrir. Hinn ljettasti af þungu 

málmunum er krom, og er þab þo nær þvf 6 sinnum þyngra 

en vatnib. Tin, kopar, eir, járn ogsink eru sjöfalt þyngri 

en vatn, blý meira en 11 sinnum, kvikasilfur 13 s., gull 19 

s. og lýsigull 21 sinni. 

4. ) þeir verba bræddir, þ. e. renna vií> eldshita, en 

mikill munur er þd á því, hvab málmarnir þurfa mikinn 

hita til ab brábna. Eptir því skipta menn málmunum í 

fljdt- og seinbrædda málma. Fljdtbræddir málmar eru 

t. a. m. tin, blý og wismuth, en seinbræddir eru: eir, járn, 
* ^ 

silfur, gull og lýsigull, og er þab hib örbugasta ab bræba 

af öllum málmum. 

5. ) þeir eru þeirrar náttúru,ab getaþaniztút og þabmjög 

mikib, því sumir af málmunum eru svo seigir og deigir, 

ebur liafa svo mikib samheldisafl, ab þeir verfa beittir út 

meb haníri ebur rifjum í þynnur, ebur dregnir í smáa 

þræbi ebur vír. 

þessir eru nafnkenndastir af þungu málmunum: Járn, 

eir, tin, blý, sink, gufl, silfur og kvikasilfur; eru þessir 

málmar þab, sem einkum eru mönnum til nota í daglegu 

lífi. Mibur kunnir eru þessir málmar: Lýsigull (pla- 

tfna) , nilfkel, hobolt, ivismuth, arsenik (völskueitur), 

chrom, antimon, mangan (brúnsteinn); og nær því efna- 

fræbingum einum eru þessir málmar kunnir: ceriunl, uran, 
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x 

pafladium^ ladmium, iridium , rhoditim, osmii/m, tifany 

tanlal, wolfram, motybdœn^ vanadinm, telhtr, seten, lan- 

norium , etbium , tetbium, didimium, niobium , pe- 

lopium og rutheuium. 

7- gr. 

Uin.samsókn efnanna. 

Frumefni þau, sem níí eru talin, eru þess eblis, ab 

þau sækja meira e£ur minna í sambönd hvert vife annaS, 

enda þott þau sjeu hvert öbru dlík sfn á milli. þ>etta ebli • 

e&ur náttura efnanna þvkir rjett ab kalla samsdkn efeur 

samdrátt* þeirra (efnasamsokn). þessi samsdkn efnanna 

veldur því, ab þau samlagast hvert öbru, og mynda þannig 

liina margbreyttu líkami og hluti í alheiminum. þegar 

tvö ebur fleiri efni samtengjast, þá verbur þar af nýtt efni, 

sem ab ytra og innra ebli er optlega dlíkt efnum þeim, 

er þab varb til af. þannig er t. a. m., þegar járn og 

brennisteinn samlagast hvort Öbru, þá kemur fram hib þribja 

efni, sem er dlíkt hinum bábum ab ebli. Allir vita, ab 

járn og brennisteinn eru d!ík efni, bæbi ab lit, seigju, 

hörku og ab því, hvab þau þola misjafnt áhrif eldsins. 

Járnsvarf og brennisteinsdupt (brennisteinsbldm) blandab 

saman getur aptur skilizt hvort frá öbru, svo ab hvort- 

tveggja lialdi upprunalegu ebli.sínu; en sje sambland þetta 

hitab, svo ab brennisteinsduptib brábni, og hitanum haldib 

vib um hríb, þá samlagast brennisteinninn og járnib hvort 

öbru, svo ekki má abskilja síban. Af þessari sambræbslu 

járns og brennisteins er nú komib nýtt efni, ebur brenni- 

steinsjárn, ok hefur þab dlíkt ebli frumefnum sfnum, járn- 

inu og brennisteininum. Brennisteinsjárnib er efni mjög 

altítt og finnst víba, en livorki er þab dökkgrátt á lit eins og 

járnib ebur fagurgult eins og 'brennisteinninn. Brenni- 

steinsjárnib er ekki dlíkt gullinu á litinn, og blikar skært 

eins og fægbur málmur; er þab hart og stökkt, og kveikir 

eld, þegar á þab er slegiö meb stáli ebur hamri. Efni þetta 
• # 
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er öldungis annars eblis, en frumefni þau, er þab hafa 

til búib. þannig er þab, þegar efnin samtengjast, þá biia 

þau til nýtt efni annars eblis en þau sjálf eru. 

Allir þekkja t. a. m., hve járnryfe er dlikt hreinu járni, 

enda er járnryb eigi tomt járn heldur eldikennt, þab er 

járn og eldi samblandab hvort öbru; en þ<5 ryfeib sje næsta 

dlíkt járninu, er þab þd enn ólíkara eldinu, sem er lopt- 

tegund, eins og áfeur er sagt. 

þessi náttura efnanna, ab sækjast eptir afe samtengjast 

hvert öbru, er þeim eblileg; efnafræbingurinn veitir þeira 

hana ekki, hann getur einungis hagaí) hinum ytri atvikum 

svo, ab efnin nái ab samblandast, og þarf einkanlega til 

þessa, ab þau sjeu gjörb rennandi, annabhvort sem lögur 

ebur gufa. Engin efnasamblöndun getur orbib, án þess ab 

eitthvert af efnunum, er samlagast eiga, sjeu rennandi. 

Ekki er samsóknareblib jafnmikib lijá öllum frumefnum. 

Gjörum t. a. m. ab efnib A sæki fremur 1 samband vib 

efnib B, heldur en vib efnin C og I), er þá kallab, ab 

efnib A sje skyldara efninu B, en efnunum C og D. 

þennan mismun á samsóknarebli efnanna nota efna- 

fræbingarnir til þess, ab leysa efnin úr samböndum sínum. 

Nú hafa menn tvö frumefni samlögub hvort öbru og vilja 

skilja þau ab, þá taka menn hib þribja efni og bíanda því 

ab hæfilegum jöfnubi saman -viÖ hin tvö samblöndubu efni, 

en sjá svo um, aÖ hiÖ þribja efni sje skyldara öÖruhvorju 

hinna tveggja, en þau eru sjálf hvort öÖru. Setjum 

t. a. m., aÖ efniÖ A sje samblandaÖ efninu D, en aÖ efn- 

inu B væri eptir hæfilegum jöfnubi blandaÖ saman viÖ 

þau; en ef efnin A og B eru skyldari, sækja þ^u 

meir saman , heldur en efnin A og D og samlagast, 

verÖur þá efniÖ D eitt sjer. Brennisteinn er mjög gjarn 

á ab samþíöast flestum málmum, enda þótt þaö sje misjafnt. 

þannig sækir brennisteinninn heldur í samband vib járn 

en vib kvikasilfur. Sje því járnsvarfi og brennisteins- 

kvikasilfri (,sinjiobe/) blandaÖ saman, og blanda þessi síÖan 

hitub viÖ eld þangab til hún verbur glóandi, þá skilur 



brennisteinninn sig frá kvikasilfrinu og samlagast járninu, 

verbur þá kvikasilfrib eitt sjer og fœr aptur málmebli sitt. 

Opt er þab liitinn, er eingöngu megnar ab skilja efnin í 

sundur. Verbur þetta meb því móti, ab hitinn gjörir efnin 

reikul eins og lopt ebur gufu. Meb því ab hita brenni- 

steinsjárnib má bræba ebur vinna brennisteininn úr sam- 

bandinu. vib járnib, sem þá verbur eitt sjer. Meb líkum 

liætti má skilja eldib frá brúnsteininum {mangaii). 

8. gr. 

Um jöfnuð eður jafngildi efnanna 
(reqz/ inalen tia chem ica). 

Allt í heiminum hlýbir v.issum lögum; eins er því varib 

meb frumefnin, þau samblandast eptir vissum jöfnubi eba 

afskömtubum mæli. I múilíminu getur verib lítib eitt af 

sandi, sem er í lausu sambandi vib þab, og getur verib 

stærri ebur minni skamtur af sandinum. En aptur á móti, 

þegar efnin blandast saman, þá fer þab jafnan eptir einum 

og samajöfnubi, sem aldrei breytist. Vatnib er samsett af 

1 hluta — veri þab lób ebur pund — Iogvaka og 8 hlutum eldis. 

I 9 pd. vatns er því 1 pd. logvaka og 8 pd. eldis Er 

þessi jÖfnubur millum eldis og Iogvaka í vatninu hvarvetna 

samur og jafn, hvar sem er á jörbunni. Og liefur slíkur 

jöfnubur jafnan verib svona, frá því vatnib varb til meb 

því ebli, er þab nú hefur. Brennisteinskvikasilfur er 

samsett af 16 hlutum brennisteins og 101 hluta kvika- 

silfurs. Er þetta sambland svo nákvæmt, hvort heldur 

náttúran ebur menn hafa gjört þab, ab t. a. m. í 100 

pundum af brennisteinskvikasilfri finnst ekki agnar ögn 

yfir ebur undir þessum jöfnubi. 

þessi jöfnubur á sjer stab í öllum efnasamböndum; 

eptir honum geta því efnafræbingarnir farib, þegar þeir 

vita, hve mikib eitt efni vegur af einhvcrju efnasambandi, 

og fundib síban, hvab hin önnur sambandsefni vega. Éfna- 

fræbingurinn veit og eptir þessum jöfnubi, hve mikib 
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hann má taka af einhverju efni ur einhverju efnasambandi, 

til þess ab fá þa& efeur þab efnasamband. 

þessi hinn -sami efnajofnubur á sjer stab, hvort held- 

ur mörg ebur fá frumefni samlagast hvert öbru, og eins 

þ<5 eitt efni samlagist nokkrum jafnmælum sínum af 

öbru efni; holdgjafinn getur t. a.m. samblandast eldinu meb 

fimm földu möti, og þ<5 eptir ýmislegum jöfnubi. Ákvebinn 

mælir af holdgjafa getur tekib á m<5ti 1, 2, 3, 4, ö sinn- 

um jafnmæli sínu; brennisteinninn 1, 2 og 3 sinnum jafn- 

mikib o. s. frv. 

I Öllum þeim samböndum, sem frumefnin gjöra sín á 

milli, getur einnig eitt efni gengib í stab annars. 1 hluti 

logvaka og 8 hlutar eldis mynda vatnib. þ>ar eb 8 hlutar 

eldis geta semlagast 16 hlutum brennisteins ebur og 6 

hlutum kolefnis, þá getur og 1 hluti logvaka samblandast 

16 lilutum brennisteins ebur 6 hlutum kolefnis. 1 hluti 

logvaka getur því verib í stab 8 hluta eldis. þetta 

ebli efnanna kalla efnafræbingarnir jafngildi efnanna, 

ebur efnajafngildi. Efnafræbingarnir sýna jöfnub þennan 

ebur jafngildi meb tölum og seíja vib hann hinn fyrsta 

staf ur hinum laíinsku nöfnum frumefnanna, eins og yfir- 

litib sýnir hjer á eptir. Sumir hafa jöfnub logvakans í 

vatninu á vib eldib, sem einingu; aptur álíta abrir eldib 

í vatninu sem 100, og finna þeir eptir því meb reikningi 
• • 

jafngildistölur hinna annara frumefna. þetta sýnir hinn 
_ % / 

fjdrbi dálkur f yfirlitinu. Fæst af frumefnunum hafa nöfn 

utan á latínu; skal hjer einungis sett jafngildisyfirlit þeirra 

frumefna er mest vib koma jarbræktarfræbinni. 
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J afngildisy firlit. 

íslenzk frumefna nöfn. 
Latínsk 

frumcfna nöfn. 

Upphafs- 

stafir liinna 

latinsku 

nafna. 

Jafngildis 

tölur. 

Eldi ebur súrefni . . . Oxygenium . 0. . . . 100,0 

Logvaki ebur vatnsefni Hydrogenium H. . . . 12,0 

Holdgjafi ebur dáefni . Nitrogenium . N. . . . 175,0 

Kolefni. Carbonium . . c. . . . 75,0 

Brennisteinn. Sulphur . . . s. . . . 200,0 

Gl<5r. Phosphorus . p. . . . 392,0 

Kljáefni. Magnesium . Mg.:. 158,0 

Járn . Ferrum . . , Fr. . . 350,0 

Brúnsteinn. Mangan . . . Mn. . . 344,7 

Blý. Plumbum . . Pl. . . 1294,5 

Eir. Cuprum . . . Cu. . . 396,0 

Tin. Stannum . . • Sn. . . 735,0 

,.Kl<5r”.. . Clor. Cl. . . . 442,6 44 v *•••••••• 
<tKali”. Kalium . . . K. . . . • 440,0 

uNatríum”. Natrium . . . Na. . . 290,0 

Límjörb. Calcium . . . Ca. . . 250,0 

LeirjÖrb. Alluminium .. Al. . . 171,2 

Kísill.j Silicium . . . Si. . . . 297,3 

þa?> er naufesynlegt fyrir efnafræ&ingana a?> þekkja 

nákvæmlega þetta jafngildi frumefnanna. þekking á þessu 

jafngiidi'getur og sýnt öllum , aí>' einnig efnum þeim, er, 

náttúran er samsett af, er ni&ur rabab eptir mæli, tölu og vog. 

# 9. gr. 

Um sýrur, sýrustofna og sölt. 
• • 

Oll þau sambönd, er frumefnin eiga saman, hafa tvö og 

þ<5 <51ík einkenni, þau eru súr ebur eldrömm. þá hluti, er 

hafa hib fyrr talda einkenni, kalla menn í daglegu máli 

sýrur; en þeir hlutir, er hafa hib síbar greinda, eiga sjer 

/ 

4 
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ekkert nafn í daglegu máli; efnafræfeingarnir kalla þá 

stofna, ebur sýrustofna (bases). 

Sýrnr ogsýrustofnar eru þeirrar nátturu, ab þau samlagast 

og nema þá burt einkenni hvers annars. þegar sýrur og 

stofnar blandast saman, þá kalla efnafræ&ingar þab sölt; 

og skipta þeir söltunum eptir jöfnubi þeim, sem er á millum 

sýrunnar og stofnanna. þegar jafnt er af sýru og stofni 

í einhverju salti, þá kallast þab hvorkinlegt, því þá ber 

hvorki á einkenni sýru nje stofns. Hafi saltib fremur ein- 

kenni sýrunnar en stofnsins, kallast þab surt, en aptur 

á móti stofnkennt, ef meira gætir einkennis hans. Menn 

kalla sýrurnar eptir heiti stofna þeirra, sem þær eru í 

sambandi vib. Sje stofnin t. a. m. brennisteinn, nefnist 

sýran brennisteinssýra, sje stofnin gldr, kallast sýran gldr- 

sýra o.s.frv. Myndi eldib sýrur ásamt einhverjum stofni, 

kallast sýrurnar eldissýrur, en sje þab logvakinn, kallast 

sýrurnar logvakasýrur. 

Ekki íinnst þab ætíb á bragbinu, hvort söltin eru súr 

ebur stofnkennd, jafnvel þdþau sjeu annabhvort; því opt fer 

jafnræbi sýru og stofns svo nær saman, ab þab finnst ekki 

á bragbinu. Hafa menn því fundib ýms proftol til ab 

komast eptir, hvort meira sje af sýru ebur stofni í ein- 

hverju salti. Til ab komast eptir þessu, hafa menn ýmsa 

grasaliti, t. a. m. fjolubláma; sýrurnar Jita allíjent bláma 

þennan rauban, en stofnarnir grænan. þegar menn því 

vilja kornast eptir, hvort salt nokkurt sje sýru-ebur stofn- 

kennt, þá losa menn saltib sundur í legi og dýfa ræmu 

af pdstpappír, litubum í fjolusafa, nibur í loginn, verbur 

pappírsræman raublitub, ef meir hefur gætt sýru en stofns 

í saltinu, en græn ella. Sje aptur á moti fullkominn jöfn- 

ubur á sýru og stofni, og er þá saltib dauft ebur hvor- 
i * * 

ugkyns , þá bregbur fjdlubláminn eigi lit, þegar hann kemur 

í löginn. Sýrur og stofnar hafa því ab eins slík áhrif á liti 

grasanna ab þau renni í vatni, en annars ekki. 
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10. gr. 

Vjer skulum mí hverfa frá pessu stntta yfirliti frum- 

efnanna, en lýsa þeim efnum nákvsemar, er einkum mynda 

jarfeveginn og grösin; teljum vjer þá: 

1. Eldið eður súrefnið. 
Frumefni þetta er, eins og áður er sagt, lopttegund litar- 

laus, bragðlaus og þeflaus, og finnst í öllum þremur ríkjum 

nátturunnar, steina- eður mælmlingjaríkinu, grasaríkinu og 

dýraríkinu. Eldið er mjög svo víða, og kemur þab af því, 

ab-þab sækir mjög í sambönd vib flestalla þá hluti, sem 

nátturan er samsett af, hvort heldur þeir eru fastir í sjer 

ebur rennandi, lifandi ebur daubs eblis. Allt yfirborb 

jarbarinnar er því, svo ab segja, samsett af þeim efnum 

eingöngu, sem eru í sambandi vib eldib. þau helstu sam- 

bönd, er eldib myndar, eru: Vatn, sem heldur nær þvf 89g 

(þ. e. 89 hundrubustu parta) af eldi; sandjörb, sem heldur 

52{]; kolsur límjörb heldul* næstum 48q og leirjörb því 

nær 47g af eldi. 

Eldib hefur þá nátturu, þá er þab samlagast öbrum hlutum, 

ab vekja í þeim nokkurs konar bruna; kalla menn bruna 

þennan eldun, ebur sýring (oxyrfatio)] en þá hina eldubu 

hluti kalla menn sýrlinga ebur eldisarfa. Bruni þessi, er 

eldib vekur í hlutunum, er hib fyrsta skilyrbi fyrir þvi, ab 

þeir geti brábnab. þannig er jarnib, þegar þab eldast, þá 

leysist þab sundur í dupt ebur þunnar smáflísar; kalla 

menn hib fyrra ryb, en liib síbara lý(sindur). Enjárnrybog 

lý eru ekki annab en eldab járn. þab er komib undir 

x ýmsura atvikum, hve fljott hlutirnir verba eldabir, t. a. m. 

hita og raka. Járn eldast ebur rybgar mjög seint ebur 

ekki, þegar þab er varib hita og deigju ebur sagga, en 

fljdtt rybgar þab, ef hvorttveggja þetta kemst ab því. 

þegar járn er hitab í eldi, eldast þab fljött, setjast þá á 

járnib einlægar smáflísar, og köllum vjer þab lý og gjall. 

Er lý eldab járn eins og rybib og líks eblis, nema hvab 

meira er í því af eldi heldur en rybinu. Eldib liefur lík 
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áhrif á abra málma eins og járnií, t. a. m. á eir, blý, silfur 

o. s. frv. En ekki hefur eldib þessi áhrif á málmana eina 

og þá hluti, er daubs eblis eru, lieldur og á þá hluti, er 

komnir eru af hinni lifandi náttiiru. Eldib er í sambandi 

vib vatn og hita, og leysir þab þá f sundur dýra leifar og 

grasa. þegar þessir hlutir eldast, kemur fyrst í þá dlga 
• 

ebur gangur og síbaii fiii, rotnun e^a ýlda. Grös og trje 

fúna og moldna vib þab upp í smælki, og svo í dupt. Kjöt 

úldnar og fiskar morkna, og verba ab dupti á líkan hátt 

eins og grös og trje. ' ” 

Sama er ab segja um grösin. Sje hey þurrkab og 

varib raka, geymist þab lengi án þess ab skjemmast, en 

annars ekki. 
t 

Eldinu fylgir sú náttúra, ab sýra hlutina t. a. m. 

ýmsar lagartegundir: mjúlk, misu o.s.frv. Af þessu haía 

menn og fram á þessa daga kallab eldib súrefni; því þab 

var lengi, ab menn ætlubu, ab eldib væri þab eina efni, 

sem byggi til sýrur; men'n vissu í fyrstunni ekki, ab 

logvakinn gat einnig gjört þab eins vel og eldib; er því 

eldib í flestum tungumálum kallab súrefni, enda þó þab 

nafn þyki ekki alls kostar vel lýsa ebli þess og áhrifum. 

Hlutirnir súrna, þá er þeir eídast, og kemur þab af söniu 

orsökum og þab ab málmarnir rybga og leifar dyra og 

grasa fúna. Hlutirnir súrna af bruna þeim ebur hita, sem 

cldib vekur og eykur í þeim, þegar þab þröngvast inn í þá. 

þab er annars einkénni ebur ebli eldisins, ab ala eld 

allan, yl og bruna. I eldi einu saman æsist allur eldur, 

og logar miklu skærra en í abnennu lopti. Sje koli ebur 

trjespæni, sem kveikt liefur verib á, drepib í úblandab eldi 

ebur eldislopt, þá funar hvorttveggja þegar upp, svo allt 

steridur í bjortu báli. Sje glúr látib í hreint eldi, þá funar 

þab upp af sjálfu sjer; og er logi þess svo bjartur ab 

augun þola varla ab horfa í gegn. Málmarnir brenna og 

í hreinu eldi; járn- ebur stál-vir t. a. m., sem hitabur er 

í annan endann og drepib síban í eldislopt, brennur meb 

gneistaflugi. SÖkum þessara áhrifa eldisins hafa menn 

f 
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einnig kallaS þab eldlopt. Væri nu lopthaf jarbarinnar 

t(5mt eldi, þá hemdist enginn eldur, hver gneisti yrbi þá 

jafnskjótt ab óslökkvanda báli; en burtrými menn eldinu, * 

þá deyr eldurinn samstundis, því þá er skilyrbib fyrir 

því, ab hann geti brunnib, tekib í burt. , 

Engin skepna gæti lifab, ef eldib vantabi, og því er 

þab og kallab lífslopt. Lífib ]Tarf þess meb, því þab vekur, 

eykur og vib heldur lífshitanum. Menn hafa optlega 

líkt lífinu vib logandi lj<5s ebur brennanda hlis, enda má 

svo vel vera. • 

Ljós kviknar og lifir því ab eins, ab eldib nái ab sam- 

lagast Ijósmetinu, til ab vekja og auka svo hitann í því, 

ab þab logi. Ljósib slokknar því, þegar þab vantar eldib 

til ab brenna meb Ijósmetib, ebur þegar Ijósmetib er orbib 

svo, ab eldib getur ekki haft áhrif á þab. þannig er og 

lífib, eins og Ijós, eba eins og nokkurs konar hægur en þó 

sífelldur bruni, sem eldib elur og glæbir. Lífib deyr eins 

og Ijósib, þegar þab vantar eldib til ab brenna vib. Meb 

þessu móti elur eldib allt Iff á jörbunni, og því þykir nafn 

þéss í þesstim skilningi eigi illa valib. 

11. gí. 

Eldib samlagast, eins og þegar er sagt, flestum efnum 

öbrum. En á því er munur, hve mikib af eldi getur 

samlagast einhverju einstöku efni. Mismunur þessi kallast 

af efnafræbingunum eldisstig (grac/us oayríationis). 

Gutl og silfur hefur t. a. m. tvö eldisstig; blý fjögur. 

Eldisstigin hafa nöfn af því, hvab mörg þau eru, ebur 
4 

eptir því, hvab mikib ebur Iftib hluturinn ebur efnib er 

eldab. A íslenzku væri, ' ef til vill, ruglingsminnst, ab 

kalla eldisstigin einungis eptir því, hvab þau eru mörg, 

svo ab hib lægsta stig hjeti eineldab, hib næsta tvíeldab 

o. s. frv. 101 lób kvikasilfurs t. a.m. getur tekib á móti 

4 lóbum eldis, og er þab hib lægsta eldisstig þess, þab er 

þá eineldab; en þessi 101 lób geta og samlagast 8 lóbum 

eldis, og er þá kvikasilfrib tvíeldab a. s. frv. 
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þegar tn'enn skilja eldib frá þvi efni, sem er eldaí), 

þá heitir þa& afeldun (desoxydatio). 

Eldblendingar þeir, sem yerha af samblöndun eldis 

yib málmleysingja og nokkra hinna þyngri málma, hafa 

sýru einkenni; en eldblendingar hinna Ijettu málma hafa 

aptur á m<5ti einkenni sýrustojnanna, efeur eru stofnkenndir. 

12. gr. 

2. Logvakinn eður vatnsefnið. 
í fyrndinni ætiu&u menn a& hinar fjórar höfu&skepnur, 

jörh, vatn, lopt og eldur, væru þau einu frumefni. ‘En 

nu áseinni tínnim hafa menn fundií> ýmsarjavbar- og loptteg- 

undir. Vatnih hefur efnafræfeingunum tekizt nú á dÖg- 

um a?) skilja sundur í tvær lopttegundir, þær er frumefni 

eru: Önnur þeirra er eldib en hin logvakinn. Vatnib er 

þannig samsett af lopttegundum, ab í 3 mælurn vatns erti 2 

mæiar logvaka og einn eldls; en 'aptur á móti aí) þyngdinni 

til, er vatnií) samsett af 1 hluta logvaka og 8 hlutum 

eldis. Kemur þessi mismunur á vog og mæli af því, ab 

logvakinn er Ijettastur alira þeirra lopttegunda, er menn 

^þekkja; en eldib er þar á móti hin þyngsta þeirra lopt- 

tegunda, sem eins kyns eru ebur frumefní. 

Logvakalopt er, eitt sjer ebur eintómt, án litar, þefs 

og bragbs. Lopttegund þessi er Ijettust allra þeirra liluta, 

er menn enn þekkja; hún er hjer um bil 12,000 sinnum 

ljettari en vatn, 14 sinnum Ijettari en loptib, og meir 

en 250,080 ijettari en grámálinur {i/idium), sem er 

. þyngstur allra hluta. þab er og ebii logvakans, ab hann 

er mjög eldfimur, og logar, þegar kveikt er á honum, um 

leib og hann er látinn streyma úr mjprri pípu út í loptife. 

Er logi þessi svo daufur, ab hann sjest varla í dagsbirtu, 

en þar á móti svo heitur, ab menn vita engan hita jafn- 

mikinn; og varla er nokkur hlutur, ab ekki brenni ebur 

brábni, ef hann kemur í þennan loga. Logvakinn brennur 

saman vib eldib í loptinu; einsamall megnar hann ekki 

ab brenna nje vib halda bruna. Af þessum bruna log- 
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vakans í eldinu kemur vatnife, á líkan hátt og reykurinn 

af öSrum cldi. Vegna þessara tveggja eiginlegleika, er 

logvakinn hefur, og- nií voru taldir, eldfimi hans og 

ljettleika, þá cru menn nii á dögum farnir ab nota hann 

bæbi til eldsneytis og laptsiglinga. Sje eldis- og log- 

vakalopti veitt saman og látib síban streyma á einhvern 

þjettan hlut t. a. m. mola af miirlimi, þá brennur múr- 

límib meb svo mikilli birtu, ab ljosmagnib er 254 sinnum 
/ 

meira en af bjartasta lampaljosi. A þennan hátt eru 

menn farnir ab nota logvakann til aí> kynda meb vita og 

abra markelda til varúbar fyrir sjoferbamenn o. s. frv. 
v,/ •* jú k 

Menn eru og ab hugsa um ab hafa logvakann til ab clda 

vib málelda, en til þess ab ’slíkt geti orbib almennt, vantar 

enn handhæg áhöld. 

Af því ab logvakinn er ljettari en annab lopt, þá 

stígur blábra ebur kolknöttur, sem fylltur er meb honuru, 

upp í loptib. Á þennan hátt hefur mönnum tekizt ab nota 

logvakann tii ab hefja meb loptskipin, nær því eina mílu 

hátt í lopt upp. Loptsiglingar eru þó enn sem komib er 

ekki almennar, kemur þab einkum til áf því, ab menn hafa 
\ *. 

enn ekki fundib ráb til ab stýra loptskipunum svo ab vel sje. 

Logvakinn finnst aldrei einn sjer, heldur jafnan í 

sambandi vib önnur efni, og finnst hanri þannig mjög víba 

bæbi í hinni lifandí og daubu náttúru. Meb eldinu gjörir 

logvakinn vatnib, þab er hib dýrmætasta efnasamband, 

sem til er ájörbunni. I sambandi vib ýms frumefni gjörir 

hann og sýrur. þannig er saltsýran komin af samblöndun 

logvakans vib “klor”; flossýran af samblöndun hans vi'bfluor* 

Meb efnum úr dýra- og grasaríkinu stofnar logvakinn 

og ýms efnasambönd, t. a. m. kolalogvaka (mýraloptj, am- 

moniak, sem kynni ab kalla mega stækindi o. s. frv, 

Menn ná logvakanum hreinum rífeb því ab skilja 

liann frá eldinu í vatninu, ebur. afelda vatnib. Verbur þab 

gjört meb ýmsu moti, en bezt meb því, ab leiba straum 

af rafurmagni Galfans í vatnib, sem skilst þá ab í frum- 

efni sín. 

3 
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K / * 13* Sr- ‘ 

Vatnið. 

Vatnií) er tær lögur, án þefs og bragSs. f>aí> ber fyrir 

oss í ferns konar inyndum ebur meb fernu möti, 1.) sem 

drjupandi lögur, 2.) sem gufa, 3.) sem ís og 4.) sem snjör. 

Vatnib er fast í sjer, þegar þab er fyrir neban þeymark 

(0°), en drjupandi millum þess og subumarks (100° C.), og ^ 
p • 

þar fyrir ofan rennandi eins og lopt ebur gufa. I öllum 

þessum myndum finnst vatnib hvarvetna í nátturunni, bæbi 

hinní líflausu og lifandi. I loptinu er vatnib eins og gufa 

og gjörir þar skýin, og fellur þaban nibur á jörbina í 

regni ebur snjó. A jörbinni er vatnib fast í sjer ebur 

rennandi sem lögur, og í bábum þessum myndum þekur 

þab hana. Heimskautin og hina háu fjalltinda þekur vatnib 

meb ævarandi snjð og'jökli, og þrjá fjðrbu af yfirborbi jarb- 

arinnar hylur þab í mynd drjúpandi lagar — þab er hib 

mikla veraldarhaf. Vatnib leitar einnig nibur í ibur jarb- 

arinnar í gegnum holur og sprungur, þaban rennur þab 

upp aptur, og er þá uppsprettur, lindir, lækir og ár, sem 

renna í oteljandi farvegum, eins og æbar á líkama manns, 

út um yfirborb jarbarinnar, en falla síban annabhvort í 

stöbuvötn ebur í haf út. Upp úr höfum og stöbuvötnum 

stígur vatnib eins og gufa, og upp í loptib aptur, og 

byrjar síban nýja umferb. Vatnib smeygir sjer einnig inn 

í liina þjettu hluti og myndar þannig fjöldamörg efna- 

^ambönd ; kallast efnasambönd þessi vatnsblendi, og 

samlagast vatnib þeim eptir lfku jafnabarlögmáli og eldib 

frumefnunum. Hin helztu vatnsblendi ebur efnasambönd 

vib líflaus efni eru þessi: Vatniblandin leirjörb og vatns- 

blendin brennisteinssúr lfmjörb. Vatnib hefur þá náttúru, 

ab þab leysir sundttr þau efni, er þab kemur saman vib, og 

fá eru þau efni, er til lengdar geti mútstabib afli því, er 

vatnib hefttr til ab raska bæbi hintt innra og hinu ytra 

byggingarlagi efnanna. Ab öllum jafnabi eru þab einungis 

samsett efni er vatnib leysir sundttr, en ekki svo mjög 



29 

efni þau, er eins kyns eímr frnmefni eru. þannig sund- 

urlosar yatnií) ekki þunga málma, þá er frumefni eru; en 

þar á móti mjög mörg af samböndum þeirra ebur söltum, 

og sömuleiSis sýrurnar og lutarsöltin. Vatnib er liib dýr- 

mætasta af öllu, er hafa má til ab sundurliba efni meí); 

þaí> getur og dregií) til sín allar lopttegundir. 100 mælar 

vatns geta dregib í sig efeur blandast saman vib 4 mæla 

eldis, 2 mæla lioldgjafa, 44 mæla brennisteinssýrings, 

464 mæla saltsýru og 100 mæla ebur jafnmæli sitt af 

kolsýru. þetta sambland vatnsins og ýmsra lagar- og 

lopttegunda, t. a. m. eldis og kolsýru, eykur vatninu mjög 

aíl til ab abgreina önnur efni. Ekki hefur vatniÖ minni 

nje fábreyttari áhrif á hina Iifandi nátturu, en hina líf- 

lausu. Sjerhver stakkaskipti og umbreyting hinnar líf- 

Iausu nátturu í líf og gróba er komin af vibureign hinna 

þjettu og rennandi efna. Vatni& á næst eptir eldib mestan 

þátt í umskiptum og breytingum hinna þjettu hluta; þa& 

losar og bleytir þá í sundur í stærri e&ur smærri parta, 

og flytur þá sí&an me& sjer á fer&um sinum gegnum 

náttúruna. . 

þannig býr vatnií) til úr steinunum og ö&rum þjettum 

efnum myldinn jar&veg e&ur frumstofn lffsins. Allt sem 

lifir og vex þarf vökva og næringarefni, til a& haldast vi& 

og þrúast, en þafe hefur ekki not af næringarefnunum ö&ru 

vísi en bræddum e&ur rennandi, og eru þau þá anna&hvort 

sem lögur e&ur gufa. VatniS getur nú breytt sjer í bá&- 

ar þessar myndir, og flytur sí&an efni þau, er þa& hefur 

brætt í sundur, og samlagar þau líkömum dýra og grasa. 

Vatnib vökvar líka og nærir grös og dýr ;því þa&myndar a& 

nókkru leyti kvo&ur og safa, er finnast í líkömum þeirra; 

þannig hjálpar vatnií) jör&unni til a& leifea fram allan grúa 

hins lifanda. 

Af því vatni& er svo mjög yfirgripsmikiS og bræ&ir 

svo mörg efni í sundur, þá er þa& nær því aldrei lireint, 

heldur optast blandaí), t. a. m. me& kolsúru múrlími, járni, 

eir, kisil e&uv steinsýru o. s. frv. 

3* 
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14. gr. 

Vatnife getnr breytzt í fjórar myndir, og hefur þaS 

margbreytt en ýmisleg áhrif í hverri mynd fyrir sig, sem 

nú skai sagt: 

1. ) sem ís hefur vatnib í sjer meira lopt en þitt vatn, 

og er því Ijettara og fyllir meira rúm, Af þessu kemur 

þab, ab harfeir hlutir og þjettir, t. a. m. steinar, springa, 

þegar vatnife frýs í þeim, en hlutir, sem eru mýkri og 

láta undan, þenjast út. Af því afe ísinn er Ijettari en þítt 

vatn, þá flýtur hann ofan á vatninu og þekur þafe; ver 

þetta vötnunum í köldu lÖndunum frá afe botnfrjósa. 

2. ) sem snjór hlífir vatnife jorfeunni vife frosti og næfe- 

ingum, og frýs jörfein ekki undir snjó, sem er hálf alin 

á þykkt efeur meira. 

3. ) sem clrjupandi efeur rennancli lögur frjófgar vatnife og 

vökvar jörfeina og allt sem á henni lifir. Afl straumvatn- 

anna nota menn til afe snúa efeur koma hreifingu á ótal 

mylnur, verksmifejur og smífevjelar. A fljótum, ám og stöfeu- 

vötnum sigla menn skipum langt inn í lönd og ijetta 

þannig fyrir flutningum og samgöngum manna. Sem haf 

bindur vatnife saman fjærlæg lönd og heimsálfur, og ljettir 

fyrir samgöngum milli þjófeanna. I mynd drjúpandi lagar 

hefur vatnife haft og hefur stórkostleg álirif á hina þjettu 

hluti, sem yfirborfe jarfearinnar er samsett af; þafe bræfeir 

fjöllin og klettana sundur í le'ir og sand, og flytur svo 

hvorttveggja mefe sjer nifeur á lálendife, og gjörir þar úr 

því lög efeur jarfeveg. Vatnife lækkar fjöllin en fyllir dal- 

ina, og jafnar þannig smá saman yfirborfe jarfearinnar; þafe 

brýtur af sumum lönclum en eykur önnur. 

4. ) sem gufa fyllir vatnife 1250 sinnum stærra rúm 

en þegar þafe er drjupandi sem logur. I þessari mynd hefur 

vatnife bæfei margbreytt og stórkostleg áhrif. Vatnsgufu- 

aflife á nifeur í iferum jarfearinnar eflaust mikinn þátt í eld- 

gosum og jarfeskjálftum. Á þennan hátt hristir vatnife og 
' •. \ , 

skekur yíirborfe jarfearinnar, umturnar öllu og dreifir daufea, 

ógn og skelfingu út á mefeal mannkynsins. þafe lyptir upp 
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löndnm af mararbotni hátt yfir hyldýpi sjávarins, en sökkvir 

öferum í sæ nibur. — þessum stórkostlegu og ó-ttalegu 

hyltingum veldur vatnib í gufulíki. — þetta hib sama 

afl vatnsgufunnar hefur leitt listamenn mí á dögum til 

snildarlegrar og jafnframt heillaríkrar uppgötvunar. En 

þessi uppgötvun er gufuvjelin; í henni virfoist spirniafl 

vatnsgufunnar aS vekja sjálfgjörfar hreifingar, álíkt og 

lífsinagnib í lifandi veru. Meb gufuvjelum koma menn á 

stab óteljandi gnia af alls konar ibnabartólum og verk- 

smibjum, sem meb firnahraba en þó mestu nákvæmni 

vinna margt þab á stuttum tíma, sem fjöldi manna þurfti 

ábur langan tíma til. 

Meb gufuvjelum koma menn af stab skipum og vögn- 

um, og láta þannig vatnsgufima flytja sig meb feiknahraba 

yfir haf og haubur. — þannig hefur mönnum tekizt meb 

gufunni — ab jeg svo ab orbi komist — ab tengja saman 

fjærlæg lönd, hjerub og heimsálfur, og ab stytta tímann og 

fjærlægbina. Vatnsgufan, þetta hib mikla og heillaríka afl, 

snýst í lib meb manninum, og hjálpar honum til ab flýta fyrir 

samgöngum og verzlun milli þjóbanna. Vatnsgufan flytur 

alls háttar vísindi, ménntun og fþróttir um heim allan, til 

heillaog framfara fyrir mannkynib um allar ókomnar aldir l. 
• ... i 

15. gr. 

3. Iíolefnið. 

Menn hafa kallab frumefni þetta kolefni, af því þab 

er höfubefnib í öllum kolategundum og öllu því, er menn 

hafa til ljósmatar og eldsneytis. 

Ekkert frumefni er eins margbreytt ab ytri lögun og 

kolefnib. 

Demantinn er eintómt kolefni, er hann harbastur allra 

hluta, bjartur í gegn ebur gagnsær. Ritblýib (blýantinn) er 

og nær því tómt kolefni, en er í flestu mjög ólíkt demant- 

*) Vjer biðjum lesuncJurna að muna eptir því, að hita þarf til 
að þynna vatn í gufu. 
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inum, bæbi afe lögun, hörku og ab lit. Demantinn finnst 

nefean jarbar, hann er mjög sjaldgæfur og þess vegna dýr. 

Ritblýií) finnst þar á móti vífea, bæbi innan um ýmsa málm- 

bræbur og eitt sjer, stundum í kögglum ebur og í flögum, 

sem stundum er nokkur sveigja í. Ritblýib er svo undir 

komib, ab eitthvab járnkennt hefur snortib steinkolib, t. a. m. 

stallagrjót, og breytist þab þá í ritblý. Alls konar kol eru 

og a?) miklu leyti eintómt kolefni, t. a. m. steinkol,. briinkol, 

vibarkol, surtarbrandur og beinakol. Nátturufræbingunum 

kemur ekki saman um, af hverju kolin sjeu komin. Sumir 

halda, ab þau sjeu orbin til af skógaleifum og laufi af 

trjám þeim, er uxu á jörbinni, þegar henni skaut fyrst 

upp, og færa þeir til síns máls, ab trjálög finnast í kol- 

unum, og í öbru Iagi, ef spíta er lögb inn í glerpfpu, og 

hitab síban, þangab til hitinn er orbinn milli tveggja og 

þriggja hundrab mælistiga, þá er spítan orbin ab steinkoli. 

En þetta getur þó varla verib, því viburinn ódrýgist svo 

mikib í brennslunni, ab ef skógur er tekinn og brenndur, 

þá verbur úr honum steinkolalag, sem ekki er meira en 

hálft fet á þykkt, þegar þab er eins stórt um sig og skóg- 

urinn var. Nokkrir halda, ab kolin sjeu komin af reka- 

vibi; en vibreki er ekki vfóar til í heimi en á Islandi, 

Grænlandi og í Mexíkóflóa. þar á móti eru allar líkur til 

ab steinkolin sjeu orbin til úr mólögum, sem þá voru 

orbin til. því fyrst er þab ab vibarkol finnast í stein- 

kolunum álíka og í mónum , og svo rýrnar mórinn ekki 

meira en um tvo þrfójunga, sje hann brenndur til stein- 

kola, og getur því vel komib heim, ab steinkolalögin, sem 

eru til 30 fet á þykkt og enda þykkri, sjeu orbin til úr 

mólögum. Mórinn er ab miklu leyti grasaleifar, og vex 

hann, þar sem hann er til. En of langt yrbi hjer ab skýra 

frá, hvernig hann hefur orbib til úr kolefninu og öbrum 

efnum. í mönnunum er og mikfó af kolefni. Allt sem til 

eldsneytis og Ijósmetis er liaft, alls konar fita t. a. m. spik, 

tólk, olía, lýsi o. s. frv. er ab miklu leyti kolefni. 

Kolefnib er mjög vfóa í náttúrunnu, og er þab þá í 
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samböndum viS önnur frumefni. Kolefnib myndar mestan 

hluta af líkömum dýra og grasa, í sambandi vib eldib, log- 

vakann og holdgjafann. 

Af þvf, er nu hefur sagt verib um kolefnife, má rába, 

ab þafe er mjög nytsamt í mannlegu lífi; enda eru efna- 

sambönd þess höfb í alls konar ifenabarvörur og smíbis- 

gripi. Efnasamband þa&, sem kolefnib og eldife eiga 

saman, ræ&ur mest öllum grasvexti, og heitir kolsýra. 

<16. gr. 

Kolsýran. 
Sýraþessi er Iopttegund ab náttiiru; hún er sett saman 

úr 27 hlutum kolefnis og 73 hlutum eldis. Hún er litlaus 

og er fremur oþægilegur þefur af henni. Kolsýran er 

lítife eitt þyngri en loptifc, og getur því valdib sjer í lopt- 

inu nibur viÖ jör&ina, og safnast líka fyrir í holur og 

hella; en ekki mega menn nje skepnur þar inni lifa nje 

lj<5s brenna, þar sem kolsýra er mikil. Kolsýran drýpur, 

þegar hún kemur saman vi& lög, t. a. m. vatn, en þar á 

móti föst í sjer, þegar hún samtengist þjettum hlutum. 

Gjöra má kolsýru ab legi og láta í ílát, ef henni er þrýst 

mjög þjett saman, og er hún þá tær sem vatn; en jafn- 

skjótt og ílátib, sem kolsýran er í, er opnaí), þá rýkur hún 

upp í loptib eins og gufa. Veldur þessi uppgufun kol- 

sýrunnar kulda svo miklum í loptinu, ab nemur 90 mæli- 

stigum. Vib þennan kulda frýs nokkub af kolsýru þeirri, 

er upp hefur gufab, og fellur ni&ur úr loptinu eins og hjela 

efeur snjor, en nokkub af henni rýkur burt. I vanalegum 

hita og loptsþunga er kolsýran reikul sem lopt, og getur 

því dreifzt hvarvetna út um þab. Enda er hún og út 

breidd um allt lopthafib. Ætla menn, a& í hverjum 1000 

mælum lopts sjeu rúmir 4 mælar kolsýru ab mebaltali. A 

nóttunni er meira af kolsýru í loptinu heldur en á daginn. 

Svo virfeist sem í sjólóptinu sje kolsýra mjög lítil ebur 

nær því engin. Undir þessu megni kolsýrunnar í loptinu, 

4 

« 
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sem þ<5 viröist mjög svo lítib, er kominn allur vöxtur 

og grdði grasanna á jörSunni. þab er því ekki ölík- 

legt, ab mismunur, sá, sem er á því, hva& kolsýran er 

meiri eitt skipti en annaí) í loptinu, eigi mikinn þátt í 

misæri, efeur valdi grasleysis- og grasárum. Grösin 

draga afe sjer kolsýruna, og afeskilja kolefnib frá eldinu 

í sjer; halda þau koiefninu eptir, en anda frá sjer eldinu 

í sólskininu á daginn. Mefe þessu moti verímr kolefnib í 

samfjelagi vib eldib, eSur kolsýran, grösunum aS næringu. 

Menn og dýr anda þar á moti frá sjer kolsýru en anda 

aS sjer eldi; á þennan liátt viS heldur dýra- og grasaríkiS 

jafnvægi millum kolsýrunnar og eldisins í loptinu. 

; 17. gr. 

Kolsýrunni fylgir sii náttúra, afe hún blandast ýmsum 

lagartegundum, en þd misjafnt; vatnife dregur liana í sig 

svo mjög, afe opt nemur þafe meira en jafnmæli þess. Vötn 

þau, er hafa mikla kolsýru, kallast súrbrunnar efeur ölkeldur, 

af því þafe er súrbragfe afe þeim. Kolsýran er í öllu vatni, 

einkum uppsprettuvatni, og veldur hún hinu þægilega 

bragfei, er uppspretturnar hafa, Bræfesuafl vatnsins eykst 

mjög vife kolsýruna, og afe því skapi meir, sem meira er 

af kolsýru í vatninu. Margir eru þeir hlutir, sem ekki 

renna í eintömu vatni, en aptur á mdti í kolsýruvatni. 

18. gr. 

þafe er enn efeli kolsýrunnar, afe hún getur samlagast 

mjög mörgum hlutum úr hinni líflausu náttúru, bæfei 

málmum og málmbræferum. I sambandi vife þessa 

hluti gjörir kolsýran sölt þau, er kolsúr efeur kolsýrfe 

kallast. Einkum sækir þo kolsýran í samband vife 

lútarsöltin ukali” og “natron” og múflím efeur kalk. þegar 

þessi sölt eru undan skilin, þá eru mörg af hinum 

hvorkinlegu og stofnkenndu kolsúru söltum dbræfeandi í 

hreinu vatni, en þar á mdti í kolsýrfeu vatni; en öll hin 

kolsýrfeu sölt, er sýrukennd eru efeur súf, renna í vatni. 
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19. gr. 

Kolsýrán kemur af bruua þeim, er eldib veldur 

kolefninu. þannig verfeur kolsýra, þegar trje ebur Öbru 

eldsneyti er brennt, stfgur biín upp í reyknum og sam- 

blandast loptinu. Kolsýran streymir og ut ur ibrum jarb- 

arinnar, einkum vi& eldgos, og myndast hun þar vií) bruna 

þann, er jarbeldurinn veldur þeim hlutum í jörfeunni, sem 

kolsýr&ir eru, t. a. m. murlíminu og fleiru Kolsýra verbur 

og af alls konar fua, rotnun og <5Igu ebur gangi í hlutunum, 

á líkan hátt og af sjerhverjum öfcrum bruna. Vib andar- 

drátt dýranna myndast og kolsýra. Eldife, sem dýrin anda 

ab sjer, brennir fæbuna, sem kolefni er í, en af því kemur 

kolsýra og rýkur hiin burt út í loptib, þegar þau anda 

út. MeÖ sögÖu múti verÖur kolsýran og þannig hagar 

forsjúnin þvf, aÖ hún þrjoti aldrei í loptinu. 

Kolsýran er veik sýra og vfkur þvf úr sambÖnd- 

um sínnm fyrir flestum öÖrum sýrum. Vegna þessa er 

kolsýran optlega ein sjer eÖur úbundin, og því jafnan viö 

hendina til aÖ næra grösin. 
•n. 

20. gr. 

Eitt er enn þaÖ efnasamband, sem kolefniÖ og eldiÖ 

stofna, og þaÖ er koleldisloptiö. þaÖ myndast viö mikinn 

hita t. a. m. í rauÖablástrum og öÖrum málmbræösluofnum. 

En þa.r eÖ efni þetta kemur ekki viÖ frjúfefnunum, þá er 

því ekki lýst hjer. 

21. gr-. 

Kolalogvakinn. 
Logvakinn stofnar í fjelagi viö kolefniö mörg efna- 

sambönd, en flest þeirra heyra lífsefnafræÖinni til, 

eÖur fræÖinni um efni þau, sem líkamir dýra og grasa 

eru samsettir af. þ>au fáu sambönd, er kolefniÖ og log- 

vakinn stofna, en sem vanalega er lýst í frumefnafræö- 

inni, eru jafnvel aö mestu leyti samsett af efnum, er heyra 

og tii hinni lifandi náttúru, og er kolalogvakinn eitt af þeim. 

Kolalogvakinn er tvenns konar, Ijettur og þungur 5 liinn 
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ljetti kallast almennt mýralopt, en hinn þungi olíulopt. 

Hinn Ijetti kolalogvaki mynclast í fenjum og foræ&um, er 

hann því mýralopt kallahur; liann er samsettur af 2 mælum 

logvaka og 1 mæli kolefnis. Kolalogvakinn myndast 

einnig í ibrum jarbar og streymir þaban út; sje þá kveikt 

á honum ebur komi ab honum eldur, þá kviknar í honum 

og brennur hann í sífellu. Menn vita meb vissu, ab þeir 

hinir eldfimu loptsstraumar, sem gjosa upp úr jorbinni á 

ýmsum stöbum, t.a.m. hjá Bakú og vií> strendur Kaspiska- 

hafsins, eru kolalogvaki e&ur mýralopt. 

22. gr. 

Hinn þungi kolalogvaki finnst einungis í steinkola- 

námunum, og veldur hann þar optlega námaþrumum, sem svo 

heita, og verímr afe þeim tjún mikife. þegar kviknar í 

námalopti þessu, þá gjörast hvellir og dynkir miklir, og 

hrynja vife þab námarnir og umrútast; en þeir, sem í þeim 

vinna, geta ekki ætífe forfeab sjer svo fljútt sem þörf er á, 

og lenda því opt undir jörbinni. 

Menn vinna lopttegund þessa eftur olíuloptife úr stein- 

kolum ekki olíkt og vfnanda úr korni eíiur jarfeeplum. 

Lopt þetta hafa menn bæí)i til afe Ijóma upp hús og býi mefe, 

og bera þessi loptljús miklu skærri birtu en kertaljús og 

lýsis- ebur olíulampar. Víba um lönd og einkum á Eng- 

landi lýsa menn bæi á næturþeli meb loptljosum, o£ þykir 

þab vera miklu údýrra en ab hafa til þess lýsi ebur olíu. 

23. gr. 

I Lundúnaborg eru 12 fjelög, sem hafa þaf) ætlunar- 

verk af) til búá olíulopt, hafa þau til þess 18 verksmifejur. 

Fjelög þessi áttu innstæfea, sem var í 2 miljonir og 

800,000 punda sterlings, efeur hjer um bil 25 miljónir og 

200,000 rbd.; en vextirnir voru árlega 4 miljúnir og 

50,000 rbd. Fjelög þessi þurftu árlega 3i miljón Ceutener 

ebur 4 miljonir og 500,000 vætta af steinkolum til a?) 

vinna olíulopt úr, og unnu þau úr þessu 1460 miljúnir 

teningsfeta af olíulopti. Er þessu lopti veitt í gegnum 176 
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pípur, sem eru 200 þýzkar mílur ab lengd. I gegnum 

þessar pípur rennur olíuloptib í 30,400 Ijosker á borgar- 

strætum og 134,000 hus. 

þab er efnafræbin, sem hefur kennt mönnum a¥) hafa 

þessi mikilvægu not af steinkolunum, og er þa& eitt til 

marks um, hve nytsamleg efnafræ&in er, til ab kenna 

mönnum a& þekkja e&li hlutanna og undir eins ab hafa 

þeirra full not. 

24. gr. * 
4 * • $ 

4. Holdgjafinn. 

Efni þetta er almennt kallab köfnunarlopt og þa& 

ómaklega, því þab er enganveginn eins kæfandi og ýms 

önnur efni. A& vísu geta menn og skepnur ekki ein- 

göngu lifa& í holdgjafalopti, vegna þess þaí) glæ&ir ekki 

lífshitann eins og eldib. En hvorki gætu menn nje skepn- 

ur lifaí) til lengdar í nokkurri einni lopttegund og eigi 

mundu menn kafna eins hastarlega í holdgjafalopti eins 

og í kolsýru, því hun er í raun og veru kæfandi. Lopt- 

hafib er afe miklum hluta til samsett af holdgjafalopti; ab 

rúmstær&inni til er þaÖ í loptinu á móti eldinu eins og 

79 á móti 21, eÖur af 100 mælum lopts eru 79 mælar 

holdgjafa en 21 eldis. Menn anda miklu meira a& sjer af 

holdgjafalopti, en af eldi e&ur nokkurri annari lopttegund, 

og þó a& skablausu. Ef menn þar á móti einhverju sinni 

öndubu a& sjer jafnmiklu af kolsýru eins og þeir anda 

a& sjer af holdala, þá mundu þeir kafná skjótt eÖur verba 

brábkvaddir. I einu saman eldi lif&u menn ab vfsu og 

yxu skjótlega, en yrbu þar á móti mjög skammlífir. 

25. gr. 

Holdgjafinn er lopttegund, án litar, þefs og bragÖs: 

hann er nokkuÖ ljettara eblis en eldiÖ, en þyngri en log- 

vakiun; holdgjafinn er alsta&ar í loptinu ásamt eldinu og 

kolsýrunni; er hann þannig samblandabur þessum loptteg- 

undum, a& hvert þeirra heldur eÖli sínu óbreyttu. 
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26. fcr. 

Holdgjafinn er eigi ab eins hinn mesti hluti af lopt- 

hafi jar&arinnar, heldur er hann og mjög vífea í hinni lif- 

andi náttiíru ebur dýra og grasa rfkinu 1. Holdgjafinn býr 

til mestan hluta af líkömum. dýra og grasa, þegar kol- 

efnib líbur. AUir safar og hold dýranna eru samsettir af 

honum, og eins allt ju-rtalím og eggjahvíta. Holdgjafinn er í 

öllum korntegundum og öbrum jurtum, sem til fæbis eru 

hafbar, og þykja þær ab því skapi sabsanfar, sem meira 

ebur minna er í þeim af efnum þessum. Jafnvel þ(5 minna 

sje af holdala í grösunum en dýrunum, þá þurfa öll grös 

hann sjer til næringar, annars þrífast þau ekki* Sabsemi 

fæbuiinar, ebur kraptur hennar til ab auka hold og hams, 

fer eptir þvf, hvab mikib er í henni af holdgjafa. Grösin 

þurfa holdgjafa sjer til næringar, til þess þau verbi sab- 

söm; enda er sá áburbur talinn beztur til frjofgunar, sem 

raest er í af lopttegund þessari. 

. 27. gr. 

Af einu saman kolefni lifa hvorki grös nje dýr, enda 

er'þab svo um hvert einstakt efni, ab þab skapar ekkert 

í hinni lifandi nátturu eingöngu. þannig er og holdgjafinn; 

hann myndar hvorki grasa- ebur dýralíkami eingöngu; og 

grösin draga hann ekki til sín einan, heldur í sambandi 

vib logvakann. Blendingur holdgjafa og logvaka er lopt- 

tegund, eins og bæbi þessi frumefni; kallast lopttegund 

þessi ammoniak. Efni þetta deynir illa og veldur öllum 

odaun, sem til er, og mætti því heita d e y n i r ebur s t e r k j u- 

lopt. Grösin draga ab sjer holdgjafann í sterkjuloptinu, 

og verbur frumefni þetta á þann hátt þeim ab næringu, 

og síban dýrunum. Af því nii ab holdgjafinn veitir grös- 

unum vöxt og vibgang en dýruni hold og hams, þá sýnist 

ekki eiga síbur vib, ab efni þetta sje kallab holdgjaíi ebur 

holdali en köfnunarefni ebur olífislopt. 

*) Sumstaðar við hvera og laugar kemur lopttegund þessi úr jörðu 

neöan, t. a. m. við laugarnar hjá Laugarnesi við Reykjavík. 
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28. gr. 

Sterkjuloptið. 

Lopttegund þessi er samsett af 1 mæli holdala og 3 

mælum logvaka; er hiín litlaus, en iyktarill og römm. Af 

því bábar þær lopttegundir, sem sterkjan er samsett'af, 

eru mjög efnisljettar, þá er sterkjan þaö einnig, er .lnín 

því mjög reikul, þegar hún er ein sjer. 

29. gr. 

Sterkjan er talin meb efnum þeim er stofnkennd eru; 

sækist hún eptir aö komast í sambönd vib önnur frumefni, 

hvort heldur þau eru ein sjer ebur samsett. Nú samlagast 

sterkjan sýrum, og koma þar af sölt þau, er sterkjusölt 

heita. Af söltum þessum eru þessi almennust: Kol- 

sýrusterkja, saltsýrusterkja, blossasterkja og 

b r e n n i s t e i n s s ý r u s t e r k j a. 

Sterkjan sækir mjög í samfjelag vib vatn, einkum kalt 

vatn-: 1 teningsþumlungur af vatni getur nærhæfis tekib 

á múti 670 teningsþum'lungum af sterkju. 
9 

Sterkjuvatn veibur geymt í vel teptum íiöskum. Kali- 

ast vatn þetta á lifjabúbinni í Reykjavík “flygtig Amtno- 

niak” ebur uSalmiakspiritusv. 

30. gr. « - 

Sterkjan verbur til, þegar hlutir þeir fúna ebur úldna, 

er eiga kyn sitt ab rekja til holdgjafa og logvaka. þegar 

því egg, kjöt, jurtir og tab o. s. frv. fúna, þá kemur af því 
• \ 

sterkj'a. Af því sterkjan er mjög loptkynjub, þá rýkur 

hún jafnóbum, og hún verbur til, út í loptib og sambland- 

ast þar vatninu og kolsýrunni, fellur hún síban nibur í 

regninu, og er þá kolsýrb; en grösin draga hana ab sjer 

og skilja holdgjafann frá henni, og verbur hún þeim þá 

ab næringu ebur samlagast þeim. Kolsýrb sterkja er og 
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mjög reikul, og rýkur því í hita <5&ar dt í loptií); en vilji 

menn hamla því, þá verbur a& útvega henni eitthvert þab 

efni, er hiín vill heldur samþíbast en kolsýruna, t. a. m. 

brennisteinssýru, og kemur þá brennisteinssýrusterkja; 

er hun eigi eins reikul og hin kolsýrba, en skilst þð aí> 

hæglega. 

31. gr. 

í salernum, fjárhusum og fjðsum ke'mur sterkjan af 

ganginum í mykjunni. Eptir því sem mykjan liggur lengur, 

einkum undir beru lopti, hverfur sterkja hennar, er mykj- 

an þá orbin notlítil til ábur&ar. Til þess að varna sterkj- 

unni ab rjuka burtu ur áburbinum, bera menn brenni- 

steinssýrt múrlím (gips) í húsin; liafa má og til þess m<5- 

ösku, sem er brermisteinskynjuö. Kúamykja og sauÖatafe 

er sterkjuminna en hestataö, en mannasaur og þvag er 

sterkjumest; en þetta fer eptir þvf, hve gott f<5Öur skepn- 

unum er gefiÖ, ef)ur, sem er hiÖ sama, hvaÖ mikiÖ er í 

því af holdgjafa. 

32. gr. 

þegar mjög mikil sterkja ásamt kolsýru safnast í fjár- 

hús, eöur þar sem menn búa, verÖur loptií) ohollt og jafn- 

vel dauÖnæmt mönnum og skepnum; einungis er hreint 

lopt hollt fyrir menn og skepnur. Til aÖ varna vondri 

lykt og <5holIu lopti í húsum, hafa menn þynnta saltsýru 

í vatni, og setja grunnar skálar eÖur trog, fyllt meÖ legi 

þessum, þar inn, sem loptiÖ á a& hreinsast. Sterkjan sam- 

lagast legi þessum í ákafa, og verbur aö saltsýrusterkju. 

33. gr. 

Holdgjafi og eldi blandast saman á ýmsan hátt, og 

verÖa þar af mörg efni og ýmisleg; hvitasaltssýra (usalt- 

pjeturs”s.) er hiÖ merkilegasta, og skal hennar áeinna getiö. 
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